CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$

HoTARAREA N,./.1

Do:s

privind atestarea apartenenfei terenului in supralald de 1.155,00 mp,
situat in Targu Lapu!, str. Iazului. la domeniul privat al oraqului TArgu Ldpug
Consiliul local al ora$ului Targu Lapus. intrunit'in $edinla sa ordinara din data de 28 02.20l8;
in baza proiectului de hotarare ini,tial de primarul om$ului Targu Ldput - Mitru LE$E;
Avand in vedere raportul Companimentului Administrarea Domeniului Public $i Privat
fi.2392128.02.2017 ptivind necesitatea atestdlii apartenenlei la domeniul privat al oraqului TArgu Ldpu;,
a terenului situat in Targu Lapu$. str. lazului. jud. Maramuret:
AvAnd in vedere prevederile art.10. alin.(l), lit.,,b" ti lit.,,d" din Legea nr.7/1996 a cadaslrului
;i a publicitntii imobiliare, republicata, cu modific5tile $i completarile ulterioare;
in conformitate cu dispoziliile an.36 alin.(l) din Legea fondului funciar nr.l8/1991,
republicate, cu modificdrile $i completdrile ulterioare;
in conformirate cu dispozitiile an.4 din Legea nr.2l311998 privind bunurile proprietate publicA,
cu modificirile 9i completidle ulterioare;
Avand in vedere avizul secretarului ora;ului ii al comisiei de specialitate
in conformitate cu prevederile Legii nr.5212003, privind transparenla decizionald in
administmlia publica;
in temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit."c", art.45, alin.(3), art.tl9 $i art.120 din Legea
nr.215/2001 a administralieipublice locale- republicatd. cu modificirile gicompledril€ ulterioare;

HOTARA$TE:
Se ates6 apartenenfa terenului inscris, in CF nr.55090, nr.CAD.55090, propdetatea
Statului Romen, in suprafali 1.155,00 mp. situat in Targu Ldpus. str.lazului. jud. Maramure$, la
domeniul privat al ora$ului Targu Lapu$ ti inscfierea drLlmului de servitule pentru imobilele (curli ti
constructii) edificale inainte de 1989, proprietati persoane fizice, identifical conform planului de
amplasament $i delimitare vizat de O.C.P.l. Maramureg sub nr.1262122.02.2016.
- S. aproba prezenta pentru inscrierea dreptului de proprietate in favoarea oraqului
Targu Lapuf, - domeniul privat.
All!:f. - Cu data adoptarii prezentei se abroga H.C.L nt.2I /2016.
AI!4, - C, ducerea la indeplinire a prezentei se incfedinleazd Compartimentul administrarea
domeniului public ai privat, Arhilectul $ef$i Compartimentul .iuridic.
Aft'5. - Prezenta se comunica:
- Biroului administraliei publice locaLe:
- Arhitectului $el
- Compartimentului Administrarea Domeniului Public fi Privat;
- Oficiul de Cadastru ti plrblicitate imobiliafa:
- Biroului venituri, financiar - contabil;
- Primarului ora;ului Targu Lepu$ i
- Instituliei PrefectuLui - Judelul Maramure$. judelul Maramure$.

l\!L!.-

4t!1

.

INTE DE $EDINTA/,,,,,,,,,,,,,,,,]I
- Mircea BURZO ,7

llWr
l,\l

\:

',@

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORA$,
jr.Neculina CHIRA

