CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPUS

HOTARAREA Nr. /,y'|2OIS
privind reglementarea situatiei j uridice a terenului
situat in orat Targu Ldpu$, sat Boiereni, m.29

Consiliul local al ora$uluj T6rgu Ldpug, intrunit

in

$edin(a sa ordinara

din data

de

19.12.2018;

in baza proiectului de hotdrare iniliat de primarul omfului Targu Lepu9 Mirru LE$E:
Analizend mportul Compartimentului Administlarea Domeniului Public $i Privat
nr.13288/16.11.2018, privind necesitatea reglementarii situa,tiei juridice a terenului in suprafald de
178,00 mp, situat in ora$ Targu Lapui, sat Boiereni, nr.29;
Avdnd in vedere prevederile art.10 din Legea nr.7/1996 a cadastruiui 9i a publicitllii
imobiliare, republicatd. cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In baza dispozigiilor at.36 alin.(l) din Legea fondului funciar nr.l8/1991. republicata, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare:
in conformitate cu dispozilile art.3 din Legea nr.213l1998 privind bunurile proprietare
publicd, cu modificdrile gi completarile ulterioare:
Av6nd in vedere avizul secretarului oralului $i al comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile Legii nr.5212003, privind iransparenla decizionald in
administmlia publicd;
in temeiul prevederilor art.36 alin.(2). ]it."c", an.45 alin.(3), alr.l19 $i ar1.l2o din Legea
m.215/2001 a administragiei publice locale. republicatd, cu modificdrile gi completerile ulterioare;

HOTARASTE:

Af!! - Se atestd.cd terenul in suprafati de 378,00 mp situat in Tergu l-dpug, Sar Boiereni,
nr 29, este cuprins in Anexa m.8, pozilia 87 gi 32 - Inventarul bunurilor care apa4in domeniului
public al oragului Targu Ldpu5, conform H.G.R. Dr.934129.08.2002 privind atestarea domeniului
public al judelului Maramuref, precun fi a municipiilor, oragelor gi comutelor din jude{ul
Maramureq, identificat conform documentaliei cadastrale intocmita de topograful autorizat Chind $
Lucian in CF 944 astfell
-

ff. topo 488/1 cu suprafata de
m. topo 489 cu suprafala de

111,00 mp;
151,00 mp;
.topo 490/1 cu suprafala de 116.00 mp, provenit din parcelarea terenului

cu ru.iopo

490. UAT Targu Lepug, - Sat Boiereni.

AILA -

{{l:

Se emite ptezenta pentru a servi la inscrierea in CF a dreplului de proprietate.
- Cu ducerea la indeplinirc a prezentei se incredinleaza Arhitectul Sel

CompartimentLrl j uridic ;i Compartimentul administrarea domeniului public ai privar.
Art,4. - Prezenta se comunica:

- Biroului administralie
-

-

publica locala;
Arhitectului sef:
Compafiimentului Administrarea domeniului public gi privai,
Compartimentului juridic;
Oficiului de Cadastru gi Publicitate lmobiliare Maramureg;
Primarului ora;ului Tdrgu Lipqq;
lnstituliei Prelectului - ,i
urel.

PRESEDINTE DE SEDI
Zolt^rr

SECRETAR OR{$,

