CONSILIUL LOCAL AL OR-{$ULUI

TARGU LAPU$

/n4

HOT{RAREA Nr. ry

/2018
privind atestarea apartenenleiterenului situat in orasul Targu Lapu$.
str.Petru Rare$. nr.l5, la domeniul privat al oratului Targu Lapus
Consiliul local al oragului Tdrgu Ldpuq, intrunit 'in $edinla sa ordinard din data de 28.02.2018;
in baza proiectului de hotdrare ini.tiat de primarul oraqului Tdrgu Ldpu$ - Mitru LESE;
Avend in vedere raportul Companimentului Adrninistmrea Domeniului Public Si Privat
nr.2393/28.0.20t8 privind necesitatea atesGrii apartenenlei terenului situat in oratul Targu Lapus, str.
Petrlr Raret, nr.15 jud. Maramure$ la domeniului privat al ora$ului Tergu Lapug;
Avdnd in vedere prevederile ad.1 I alin.(2), lil..-b" $i lit...d" din Legea nr.7/1996 a cadastrului !i
a publicitelii imobiliare, republicata;
In conformitate cu dispoziliile aft.16 alin.(l) din Legea fondului funciar nr.l8/1991,
republicate, cu modificarile $i completerile ultefioafe;
ln conformitate cu dispozi!iile aft.4 din Legea nr.2l311998 privind bunurile proprietate publicS,
cLr modificar:le )i complelarile ulterioare.
Av6nd in vedere avizul secreiaruluiorasului $i al comisiei de specialitate;
in conformjtate cu prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizionala 'in
administrafia publica;
In temeiul prevederilor an.36 alin.(2). lit."c", ar1.45, alin.(3), aft.ll9 Si aft.120 din Legea
N.21512001a administraliei publice locale. republicata. cu modificarile 5i completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

A4.! - Se aprobd dezmembrarea {'i parceLarea terenului in suprafale de 2.273,00 r'np,
identificat in CF nr- 51569 cu numarul topografic 331/l/a, ir1 2 parcelel
- nr. topografic 331/l/a./1. in sriprafale de l7l8mp-Statul Roman;
- nr. topografic 331/l/t2,in suprafala de 519mp-StatulRomen;
atesta
apartenenla terenului in supratata 1.718,00 mp, situat in Targu Ldput, str.
S"
AtlZ
Petru Rare9, nr.I5, identificat contbm documentaliei cadastrale intocmiti de topograf autorizat, cu nr.
topo 331/1/a/1 inscris in CF nr.51569 - Targu T,Ipus, proprietalea Statului Romen, la domeniul privat al
oragului Tdrgu Lapu$ ii administrarea Consiliului Local al Orasului Targu Lapu9.
442. - Se aproba prezenta hotalare penlru inscriefea dreplului de proprietale in favoarea
ora$ului Targu Lapul, - domeniul pivat.
441 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredin.teazd Compartimentul administrarea
domeniului public 5i privat, Arhitectul sef ti Compartimentul juridic.
Art.4. - Prezenta se comunica:
- Biroului administrafiei publice locale :
- Compartimentului Administrarea Domeniului Public ai Privat.
- Arhitectului5ef:
- Compartimentului jur idic;
- Bifoului venituri, financiar contabil;
- Primarului ora$ului Targu Lapu$;
- lnstilutiei Prelectului - l
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