CONSILIUL LOCAL,AL ORA.$ULUI
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privind idenrificafea terenului situat in ora;ul Targu Ldpui. str. Doinei.
incinta blocurilor B2 - B5 9i trotuare de acces. judelul Maramurcq,
ce apartine domeniului public al oragulLli Targu Lnpug
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Consitiul
local al oratului Targu Lepu$, intrunit in qedinia sa ordinard din data de 28.02.2018;
In baza proiectului de hotdrare inifiat de primarul om$ului Tergu Lapu9 -<11. Mitru Le$e:
Avand in vedere raponul Compartimentului Administrarea domeniuluj public gi privat
nr.1494/06.02.2018, din care rezultd necesitalea identificdrii terenului situat in ora$ Targu LepuS, str.
Doinei, incinta blocurilor B2 - B5 si troruare de acces- ce apartine domenjului public al oragului TArgu
Ldpu;;
ln baza H.C.R. N.934129.08.2002. privind atesrarea domeniului public aljudelului Maramure$.
precum gi a municipiilor, ora$elor Si comunelor din judelul Maramure5, Anexa nr.8 - Inventarul
bunurilor care aparfin domeniului public a1 ora$ului fargu L6pug:
In conformitate cu dispozi!iile art.l6 alin.(l) din Legea fondului funciar nr.l8/1991, republicara,
cu modificArile ti completarile ullerioare.
Potlivit prevederilor an.3 alin.(4) din Legea nr.2l3/ 1998 privind bunurile proprietate publicd. cu
modifi cerile $i completdrile ulterioare;
Avand in vedere avizul secretarului oragului gi al comisiei de specialirate;
ln conformitate cu prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizionale in adninistralia
publica;
In temeiul aft.36 alin.(2) lit...c". art.,15 alin.(3) din Legea administraliei publice locale nr.
215/2001. republicatd. cu modificarile $i completdrile ulterioare.

HOTARASTEI
AI]LL - Se aprobd idenrificarea terenului ir1 suprafatd de 6. 834,00 mp, situat in orarul TArgu
Ldpu$, str.Doinei - Doinei - incinra blocurilof B2-B5 si rrotuare acces. identificat conform
documentaliei cadastrale. lird date CF. ce aparfine domeniului public al ora$ului Targu Lepu$, confolm
H.G.R. nr. 934/29.08.2002. privind atestarea domeniului public al judelului Maramure5. municipiilor,
oragelor ti comunelor dinjudelul MaramureS, Anexa nr.8, pozitia 3 9i pozitia 32.
Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaze Comparlimentul administrarea
dorneniului pu bl. c ri pri\ al.
ArL 3. Prezenra se uomunica:
- Biroului administraqiei publice locale:
- Arhirectului 9ef:
- Compartimentului Administrarea Domeniului public 5i privat.
- Companimentului j uridic;
- Biroului venituri. financiar - contabili
- Primarului ora$ului Targu LapuS:

- Instiiuliei Prefectului - Jude.tul

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihai - Mircea BURZO
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