
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                              
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ

                  HOTĂRÂREA
Nr.173 din 31.07.2020

privind modificarea HCL nr.115/30.04.2020

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2020,

În baza:
 Planurilor de amplasament şi delimitare întocmite de către persoana juridică autorizată - SC RAICAD
SRL, prin ing.RAICA NICOLAE, care au stat la baza adoptării HCL nr.115/2020;
 Prevederilor  Planului  Urbanistic  General  al  oraşului  Tăuţii-Măgherăuş,  aprobat  prin  HCL.
nr.7/29.01.2019;
 Referatul de aprobare al Primarului nr.8405/27.07.2020;
 Raportului  de  specialitate  nr.8372/27.07.2020  al  Compartimentului  Urbanism   si  Amenajarea
Teritoriului;
 Legii  nr.7/1996 a  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare; 
 Ordinului  Directorului  General  al  Agenției  Naţionale  de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară
nr.700/09.07.2014,privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie si înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară;

        Conform art.129 alin.2 lit.c), art.129 alin.6 lit.c) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,
adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

I. Având  în  vedere  erorile  materiale  strecurate  în  cuprinsul  HCL

nr.115/30.04.2020,  în  ceea  ce  privește  identificarea  și  scrierea  numerelor

topografice, această hotărâre se modifică, după cum urmează:

Art.1.1. Se identifică și se aproba dezlipirea nr. topo 218/23/1/2 suprafață totală de 1.678 mp din CF

nr.640 Tăuții de Jos,  astfel:

       Lot 1 – 218/23/1/2/1 -   836 mp

       Lot 2 – 218/23/1/2/2 -   842 mp

Art.1.2. Se  aproba  atribuirea  de  numar  cadastral  și  se  constată  apartenența  la  domeniul  privat  a

orașului  Tăuții-  Măgherăuș,  pentru terenul  în  suprafață  totală de  1.031 mp  format  din:  nr  topo

218/30/1/2din  CF nr. 640  Tăuții de Jos, în suprafață de 189 mp, nr topo  218/27/2  din  CF  nr.640

Tăuții de Jos,  în suprafață de 6 mp și nr topo  218/23/1/2/1din C.F  nr.640 Tăuții de Jos,  în suprafață

de 836 mp.

Art.2.1 .Se identifică și se aproba dezlipirea nr. topo 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/124

suprafață totală de 65.218 mp din C.F nr.50181Tăuții-Măgherăuș,  astfel:

Lot 1 -618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/125  -      1.584 mp



Lot 2 - 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/126  -     1.037 mp

Lot 3 - 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/127  -       171 mp

Lot 4 - 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/128  -        105 mp

Lot 5 - 618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/129 -     62.321 mp

Art.  2.2. Se  aproba atribuirea  de numar cadastral  și  se  constată apartenența la  domeniul  privat  a

orașului Tăuții- Măgherăuș, pentru terenul în suprafață totală de 1.584 mp format din: 

nr.topo   618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/125  din  CF   nr.50181  Tăuții-Măgherăuș  în

suprafaţă de 1.584 mp, conf art.2.1 Lot 1

Art.  3.1. Se  aproba atribuirea  de numar cadastral  și  se  constată apartenența la  domeniul  privat  a

orașului Tăuții-Măgherăuș, pentru terenul în suprafață totală de 1.037 mp format din: 

nr.topo   618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/126  din  CF   nr.50181  Tăuții-Măgherăuș  în

suprafaţă de 1.037 mp, conf art.2.1 Lot 2

Art.  4.1. Se  aproba atribuirea  de numar cadastral  și  se  constată apartenența la  domeniul  privat  a

orașului Tăuții- Măgherăuș, pentru terenul în suprafață totală de 171 mp format din: 

nr.topo   618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/127  din  CF   nr.50181  Tăuții-Măgherăuș  în

suprafaţă de 171 mp, conf art.2.1 Lot 3

Art.  5.1. Se  aproba atribuirea  de numar cadastral  și  se  constată apartenența la  domeniul  privat  a

orașului Tăuții- Măgherăuș, pentru terenul în suprafață totală de 105 mpformat din: 

nr.topo   618/21/4/4/2/8/38/92/45/121/113/118/11/41/128  din  CF   nr.50181  Tăuții-Măgherăuș  în

suprafaţă de 105 mp, conf art.2.1 Lot 4

Art.6. Se incredinteaza Primarul orasului Tăuții-Măgherăuș, dl.Anton Ardelean, prin Compartimentul

Urbanism, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art.7.  Prezenta se comunica la:
- Instituția Prefectului - Judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului;
- Serviciul Urbansim și amenajarea teritoriului;
- OCPI, Maramures,  BCPI Baia Mare;

                                                          
                                                                 Presedinte de ședință
                                                                Ghișa Alexandru-Ilie                    

       

                                                              Contrasemneaza secretar general,
                                                                                                                    Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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