CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPUs

privind idenrificarea terenului siruat in ora$ul Targu Lapu$.
in incinta blocurilor TL lA. TL1B. B l, D1. ,43 siTL4. cu acces auto din strada Doinei,
judeful MaramLrre$. ce apaqine domeniului public al oraiului Targu Ldpu$
Consiliul local al oraSului Targu Ldpu$, intrunir in Sedinfa sa ordinard din dara de 2g_02.20ig;
In baza proiectului de horarare ini!iat de primarul orarlrlui Targu Ldpu, _ dl. Mitru Le$e;
Avand in vedere raportul Compartimentului Administrarea domeniului public $i privat
ff 2229/26 022018' din care rezurta necesitarea identificirii rerenului situat in orag Tdrgu Ldp'q
in
incinta blocurilor TL1A, TLIB. Bl. Di. A3 siTL4 cu acces auto din strada Doinei. ce apa4ine
domeniului public al ora$ului Targu Lapu$:
ln baza H.G.R. nr_934/29.08.2002. privind atesrarea domeniului public aljudetului Maramurer.
precum ;i a municipiilor, ora$elor Si comunelor din .judefill MaramLlre$, Anexa nr.g Inventarul
bunurilor care aparlin domeniului public al ora$ului Targu LApul:
ln confomitate cu dispoziliile atl.36 aiin.(l) din Legea fondului funciar nr.lg/1991.
republicati. cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
Potrivit prevederilor arr.l alin.(4). din Legea nr.2l3l199g privind bunurire proprietate pubricd,
cu modifica.ile ti complerArile ulterioare
Avdnd in vedere avizul secrctarului ora$uluj gi al comisiei de specialitatei
_ in conformitate cu prevederile Legii nr.52l2003 privini transparenla decizionale in
administalia publice;
ln temeiul art.36 alin.(2) lit.,.c'., arr.45 alin.(3) din Legea administraliei publice locale nr.
21512001, republicat6, cu modificArile Si complererile ulrefioare,

HOTARA$TEI

l\!!L - Se aprobd identificafea terenului in suprafata de 7205,00 mp. situat in orarul Targu
in incinta blocurilor TLTA.TLIB, Bl, DI, 43 tirl4 cu acces auto din strada Doinei, idenrificar
conform documentafiei cadastrale intocmita cdfte topografill autorizat Balint Ioan, lird date CF, ce
aparline domeniului public al oralului Targu LAput. conform H.G.R. nr. 934/29.0g_2002, privind
atestarea domeniului public al judeprlui Maramure$. municipiilor, ora$eloryi comlrnelor
din judelul
Maramurct, Anexa nr.8, pozitia 32.
. Art2 - cu ducerea ra indeprinire a prezeniei se incredinteazi compartimentur administrarea
domeniului public ai privar.
Ldpu$,

Art.3.

- Prezenta se comunica:
- Biroului administmliei publice locale ;
- Compaftimenrului Administrarea Domeniului public
- Arhitectului Sei
- Compartimentului juridic;
- Biroului venituri, financiar contabil:
- Primarului ora$ului Targu LIpui;
- Instituliei prefectului - Judelul Maramure$.

PRX$EDINTE DE $EDINTA,
Mihai - Mircea BURZO
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