CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPUS

HoTARAREA NT,

f

plivind identificarea terenului situat in

,,0,7
orag

Tirgu Ldpuq,

str.!iblegr-rlui, nr.4, j ud. Maramut'eq

Consiliul local al oragului TArgu Ldpuq, intrunit in qedinla sa ordinard din data de 31.01.201B;
in baza proiectului de hotSrdre iniliat de primarul oragului Tdrgu Ldpuq Mitru LE$E;
AnalizAnd rapoflril Comparlimentului Administrarea Domeniului Public qi Privat nr.12512018,
iLin care rezulth necesitatea identificdrii terenuhri in suprafald de 720 mp, situat in oraq TArgu Ldpug,
str.Tiblegului, nr.4, iud.Maramuleg;
Av1nd in vedere prevederile art.1 1 alin.(2) lit.,,b" 9i 1it.,,d" din Legea nt 711996 a cadastrului 9i
a publicitdjii imobiiiare, republicat[;
in conformitate cu dispoziliile art.36 alin,(1) din Legea fbndului funciar nr.18/1991,
republicatd, cu modificdrile ;i completdlile ulterioare;
in colformitale cu dispoziliile art.4 din Legea nr'.213l1998 privind bunurile proprietate publici,
cu modificirile gi completdrile ulterioare;
AvAnd in vedere avizul secretarului or-a;ului qt al comisiei de specialitate;
conformitate cu prevcderile Legii nr.52l2003 privind transparenla decizionaid in
administra!ia publicd;
in temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."c", art.45 alin.(3), at.119 9i art.121 din Legea
nr.21512001 a administraliei publice 1ocale, republicata, cu moditlcdrile qi completdrile ulterioate,

in

HorARAgro:
Art.l. in CF nr.84, in

Se aprobd dezmembrarea gi parcelarea terenului cu nundrul topo
supratali de 720 mp, in douii parcele cu urmdtoarele nr'topo:

337l2l1lll1l1, inscris

nr. topografic 331l2lIlIl1.l1.l1, in suprafald de 250 mp - Statul RomAn;
nr. topografic 337l2l1l1l|lll2, in suprafali de 470 mp Statril Rom6n.
Art,2, - Se aprobd atribuire numdr cadastral pentrri terenul cu nr,topo 331121111111111, in
suprafald de 250 mp qi ?nscrierea intr-o Coald Funciarl noud, in favoarea Statului RomAn - domeniul
privat ai oragulr"ri Tdlgu Ldpuq qi administralea Consiliuiui Local al Oraqului Tdrgu Lipug, confbrm
documentaliei cadastrale intocmita de topograf autorizat.
Art.3. - Se aprobd prezenta hotlrAre pentru inscrierea dreptului de proprietate in favoarea
Oraqului TArgu Ldpuq - domeniul prtvat.
Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazi ComparLimentul adminlstrarea
domeniului public qi privat, Arhitectul qef qi Cornpaltimentui juridic,

-

'

Art.S.

- Prezenta

se comunica:
- Biloului administlaliei publice locale;
- Compartimentului Administlarea Domeniului Public Ai Privat;
- Arnitectului pel
- Con-rpartimentului j ulidic;
- Biloului venituri, financiar-contabrl;
- Prirnarului oragului TAlgu Lipuq;
- Institu!iei Prefectului

PRE$EDINTE DE $EDINT

ffi

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORA.S.
ir.Neculina CHIRA

