CONSILIUL LOCAL AL OR-{SULUI

TARGU LAPU$

t)/1

HOT4RiREA Nr.44l

/20tS
privind identificarea terenului situat in intravilanul oraSuLui
Targu Ldput, str. Hofea, judetul Maramureg,
ce apa4ine domeniuLui public al ora$uluiTargu Leput
Consiliul local al oragului Targu Ldpu5. intrunit in $edinla sa ordinard din data de 28 02.2018;
in baza proiectului de hoterare iniliat de primarul oragului Tdrgu Ldpuf - dl. Mitru Leie;
Avand in vedere rapottul CompartimentulLli Administrarea domeniului public $i privat
nr.2228126.02.2018. din care rezuhd necesitalea identillcdrii terenului situal in oras T6rgu Ldpu$, str.
Horea, ce aparfine domeniului public al orapului TArgu Ldpu5;
in baza H.G.R. nr. 934129.08.2002, privind atestarea domeniului public aljudelului Maramureg,
lnventarul
precum gi a municipiilor, ora$elor si comunelor dii judelul Maramure$, Anexa
bunurilor care aparlin domeniului public al ora$ului Tergu L5pul;
in conformitate cu dispoziliile art.36 alin.(l ) din Legea fondului funciar nf.l 8/1991, republicata,
cu modificarile si completarile ullerioare;
Potrivit prevederilor art.3 alin.(4) din Legea nr.2l l/ 1998 privind bunurile proprietate publica, cu
modifi cdrile $i completatile ulterioare;
Avdnd in vedere avizul secretarului oragului ti al comisiei de specialitate:
in conformitate cu prevederile Legii nr.52l2003 privind transparenla decizionala in administra,tia
publica;
in temeiul art.36 alin.(2) lit.,.c". art.45 alin.(3) din Legea administraliei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificirile qi completerile ulterioare.

nr'8

HOTARA$TE:
'in supralafa de 4898,00 mp, situat in oragul Tergu
Se aprobi identificarea Ierenului
Laput, str.Horea- identifical conform documentaliei cadastrale intocmiE cahe topograful autorjzat
Balint loan, ftre date CF, aparline domeniului public al orasului TArgu Ldpui. conform H.G.R. nr.
934129.08.2002, privind atestarea domeniulu; public al judelului Maramure!, municipiilor, ora;elor ;i
comunelor dinjudelul MaramuLreq. Anexa nr.8. pozilia 2.

A4!

-

A4a - Cu ducerea la indeplinire

a prezentei se incredinleaza Compartimentul administrarea

domeniului public $i privat.

Art.J.

-

Pfezehta se comunic.r:

- Biroului administaliei publice locale;
-

Arhilectului

$ef;

- Compartimenrului Administrarea Domeniului Public qi Privat.

- Compartimentului j uridic:
- Biroului venituri, financiar

contabil:
- Primarului omtului Targu Lipu$ :
- lnstituliei Prelectului - Judeful Maramurei.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Mihai Mircea BURZO
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.

