
ROMANIA                                                                                                                                                                                                        

JUDETUL MARAMURES                                                              

ORASUL TAUTII-MAGHERAUS                                           

CONSILIUL LOCAL                                                    

 HOTARAREA 

                  Nr.269 din 31.10.2019                
privind insusirea unei documentatii cadastrale și atestarea apartenentei la domeniul privat al 

Orasului Tautii Magheraus a terenului în suprafaţă totala  de 450 mp, inscris in CF nr.55986 

Tăuții-Măgherăuș 
 

Consiliul local al orașului Tautii-Magheraus, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.10.2019 

Avand în vedere:  

• Cererea dlui.Herman Ioan-Vasile, inregistrata la Primaria orasului Tautii-Magheraus, cu nr. 

14319/24.10.2019; 

• Documentația cadastrală - Planul de încadrare în zonă, întocmit de către topograf 

autorizat, ing.Drincal Brigitta – Linda; 

• Legea nr.213/1998 – privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia - care, 

la art.4 defineşte domeniul privat, prin excludere, ca fiind format din toate bunurile care 

nu aparţine domeniului public, nefiind astfel afectate unei utilitaţi publice; 

• Decizia Curtii Constitutionale nr.332/2016 referitoare la respingerea exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin 2 si art. 36 alin. 1 ultima teza din 

Legea fondului funciar nr. 18/1991,  

• Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară nr.700/09.07.2014 privind  aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie 

şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  

• avizul favorabil al Comisiei I buget finante, administrarea domeniului public şi privat al 

orasului, agricultura, gospodarire oraseneasca, protectia mediului, servicii şi comert; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

        Art.1 Se insușește documentația cadastrală - Plan de amplasament si delimitare, cuprinsă în 

Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.   

        Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al orasului Tautii-Magheraus a terenului în 

suprafata de 450 mp, înscris în CF nr.55986 Tautii-Magheraus, nr.cad 3975. 

        Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul orasului Tautii- 

Magheraus, dl.Anton Ardelean, prin aparatul de specialitate. 

       Art.4  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului - Judetul Maramures; 

- Primarului orasului Tautii-Magheraus; 

- Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

- OCPI Maramures; 

- dlui. Herman Ioan-Vasile; 

 

 
                                                         

                                                               Presedinte de ședință 

                                                                   Zaharie Vasile 

                                                                                       

                              

                                                                                                  Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                             Bindila Calin Ioan   

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
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