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                                                                    Hotărâre 
Nr 86 din 22.06.2016 

 
 cu privire  la identificarea de carte funciară a imobilelor din domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș, imobile 

cuprinse în obiectivul „ Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a 

orașului Tăuții Măgherăuș.“ 

Consiliul local al oraşului Tautii Magheraus întrunit în sedinta  extraordinara la data de 22.06.2016 
Având în vedere:  

 raportul Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 5839/21.06.2016 , 

 datele cuprinse in 563 Baita  nr. topo 475,474/2, schitele planului de amplasament si delimitare întocmite de 
topograf  Suba Elemer Emanuel ,  

 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

 avizul secretarului orașului Tautii Magheraus, 

 prevederile  Legii nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 prevederile Legii 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

 anexa 66 la HG 934/2002 
 Constatând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, prevederile  Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului nr.350/2001 cu modificarile şi completarile 
ulterioare;  
      În conformitate cu prevederile art.120, art.36 al.2 lit.c,  şi art. 45 alin.3 din Legea administratiei publice locale, nr. 
215/2001, republicată cu modificarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se identifica imobilele in natura teren cuprinse in domeniul public al orasului Tautii Magheraus, atestat prin HG 

934/2002 anexa 66, la pozitiile 16 si 17, Conform Registru Tautii de Jos  nr. topografice: 93, 228, 287, 288, 289, 413, 414, 

416, si CF 237 Tautii de Jos  nr topo 290. 

 

Art. 2. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru suprafata de  1867 mp – Domeniu Public al Orasului Tautii 

Magheraus conf. HG 934/2004 Anexa 66 Pozitia 16 identificata astfel: 

 

 din topo 288 in supraf de   99 mp 

 din topo 289 in supraf de 783 mp 

 din topo 414 in supraf de 985 mp 

 

Art. 3. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru suprafata de  3209 mp– Domeniu Public al Orasului Tautii 

Magheraus conf. HG 934/2004 Anexa 66 Pozitia 16 identificata astfel: 

 

 din topo   93 in supraf de     60 mp 

 din topo 288 in supraf de    314mp 

 din topo 289 in supraf de 1436 mp 

 din topo 413 in supraf de 1399 mp 

 

Art. 4. Se aproba repozitionarea nr. Cadastral 54787  CF 54787  Tautii Magheraus,  aferenta statiei de pompare nr. 5, 

avand  in vedere ca aceasta nu s-a putut executa pe pozitia initiala. Repozitionarea se face pe pozitia reala a acesteia. 

 



Art. 5. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru suprafata de  4671 mp – Domeniu Public al Orasului Tautii 

Magheraus conf. HG 934/2004 Anexa 66 Pozitia 16 si 17 identificata astfel: 

 

 din topo 288 in supraf de  1267 mp 

 din topo 289 in supraf de    464 mp 

 din topo 413 in supraf de      36 mp 

 din topo 414 in supraf de  1566 mp 

 din topo 416 in supraf de  1338 mp 

 

Art. 6. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru suprafata de  1218 mp – Domeniu Public al Orasului Tautii 

Magheraus conf. HG 934/2004 Anexa 66 Pozitia 16 identificata astfel: 

 din topo 287 in supraf de   693 mp 

 din topo 288 in supraf de   433mp 

 din topo 289 in supraf de    92 mp 

 

 

Art. 7. Se aproba dezlipirea numarului topo 290 din CF 237 Tautii de Jos  in: 

  topo 290/1 in suprafata de     734 mp 

  topo 290/2 in suprafata de       57 mp 

 

Art. 8. Se aproba atribuirea de numar cadastral pentru suprafata de  4040 mp– Domeniu Public al Orasului Tautii 

Magheraus conf. HG 934/2004 Anexa 66 Pozitia 16 si 17 identificata astfel: 

 

 din topo 228 in supraf de    15 mp 

 din topo 287 in supraf de   900 mp 

 din topo 288 in supraf de   865 mp 

 din topo 289 in supraf de   620 mp 

 din topo 416 in supraf de   906 mp 

 topo 290/1 in suprafata de 734 mp 

 

 

Art. 9. Se aproba completarea inventarului domeniului public al orasului Tautii Magheraus conform prezentei hotarari. 

 

 Art. 10   Prezenta hotărâre se comunică la: 

  - Instituţia Prefectului - judetul Maramures; 

  - Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

             - OCPI Maramures 

              -Compartimentului urbanism al primariei; 

                 -Serviciului Financiar contabil 

 
                                                                             Presedinte de ședință 

                                                                                      Bonti Iosif 

 

 

 

  

                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                              Bindila Calin Ioan          

 

            

              

                                                           

                                                                    

Au fost prezenti 12 consilieri din 15 în functie  

Adoptata cu  unanimitate . 

Nr .86 /22.06.2016        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                              



 
 


