CONSILIUL LOCAL-AL ORA.$ULUI

TARGU LAPU$

t4

HOTARAREA Nr. /V

/2018

privind idenriflcarea terenului situat in intravilanul ora$ului Tergu Ldpug,
str. Stadionului. Tronson I. judeful Maramures,

.

ce aparline domeniului public al ora5ului TArgu Ldpug

Consjliul local al oratului Targu Ldpu$. intrunit in gedinta sa ordinarA din data de 28.02.2018;
In baza proiectului de hotarere iniliar de primarul oratului Tergu Ldpu$ il. Mitru Le$e;
Avdnd in vedere raportul Companimentului Administmrea domeniului public 9i privat
fi.2227126.02.2018, din care rezulti necesiratea identificarii rerenului situat in ora$ Tergu Ldpu$, str.
Stadionului, Tronson I, ce aparline domeniului public al oragului Tdrgu Ldpug;
In baza H.C.R. nr.934129.08.2002. privind atesrarea domeniului public aljudetului Maramureq,
precum $i a municipiilor. ora;elor gi conrunelor din judellrl Maramure$, Anexa nr.8 lnventarul
bunurilor care apa4in domeniului public al oragului Tdrgu Ldpug:
In conformitate cu dispozi!iile arr.36 alin.(l) din Legea fondului funciar nr.l8/1991, republicata,
cu modificarile tr compler;r':le Lrlierioare
Potrivit prevederilor art.3 aiin.(4) din Legea nr.2l311998 privind bunurile proprietate publice, cu
modifi cerile ti completarile ulterioare;
Avand in vedere avizul secretarului ora$ului ii al conisiei de specialitate;
in conformitate cu prevederile Legii nr.52l2003 privind transparenra decizionald in administratia
publica:

In temeiul aft.36 alin.(2) lit.,,c'', ar.,15 alin.(3) din Legea administraliei publice locale nr.
215l2001, republicatn, cu modificerile $i completdrile ulrerioare.

HOTARASTE:

44!

- Se aproba identificarea terenului in suprafal5 de 6726,00 mp, situat in orarul Targu
Ldpu$, str.Stadionului. Tronson l, identificat conlbrm documentatiei cadastrale intocmiE cetre
topogratul autorizat Balint loan, fEIa date Cl. apargine domeniului public al oraqului T6rgu LdpLrg,
conform H.G.R. m.934129.08.2002, privind atestarea domeniului public al judetului Maramureg,
municipiilor. om$elor ti comunelor din judelul Maramure$, Anexa nr.8, pozigia 2.
A4A - Cu ducerea la indeplinire a prczentei se iicredinteazA Compartimentul administrarea
domeniului public Ai privat.
Art.3. -

Prezenta se comunica:
- Biroului administraliei publice locale:
-

Arhirectului gef:

- Compartimentului Administrarea Domeniulu; public Ai privat
- Compartimentului j urid ic:

Biroului venituri, financiar contabil;
Primarului ora$ului Tergu LApug;
- Institufiei Prefecrului - Judetul Maramures.
-

PRX$EDINTE DE $EDINTA,
Mihai - Mircea BURZO
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.

