CONSILIUL LOCAL AL ORA.$ULUI

TARGU LiPU$

HOTARAREA

Nr.

44

ltf

/2018
privind identificarca terenului situar in intravilanul ora$ului
Targu Lapu$, str.Piala Eroilor, judelul Maramureg.
ce apa4ine domeniului public al ora$uluiTargu Ldpug

Consiliul local

al

oragului Tdrgu Ldpu9. intrunir

in

gedinla sa ordinard din data de

30.03.2018;

ln baza proiectului de hotdrdre iniliat de primarul ora$ului Tafgu LdpuF, dl. Mitru Le$e;
AvAnd in vedere raportul Compartimentului Administrarea domeniului public
privat
nr.3 i 12112.03.2018 din care rezulta necesitatea identificarii terenului siiuate in ora$ Targu Ldput, str.
Piala Ero^ilor, ce apa4ine domeniului public al oragului Tergu LApuS;
In baza H.G.R. nr.934/29.08.2Q02 privind atestarea domeniului public al judelului
Maramures, precum $i a municipiilor, ota$eior li comunelor din judelul Maramurcg, Anexa nr.8
Invenaarul bunurilor care apaftin domeniului public al oragului Tdrgu Lipug;
In conformitate cu dispoziliile aft.36 alin.(l) din Legea fondului funcrar nr.18/1991,
republicate, cu modifichrile gi completdrile ulterioare:
Potrivit prevededlor art.3 alin.(4) din Legea nr.2l3l1998 privind bunurile proprietate
publicd, cu modificdrile $i completlrile ulterioare;
AvAnd in vedere avizul secretarului ora$ului gial comisieide specialitale:
in conformirate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparen,ta decizionala in
administralia publicd;
In temeiul aft.36 alin.(2) lit.,,c", an.45 alin.(3) din Legea adminisrraliei publice locale nr.
215/2001, republicate, cu modificArile $i compledrile ulterioare,

li

-

HOTARA$TE:

4f[

- Se aproba identificarea lerenului in suprafala de 909.00 mp, situat in oragul Tdrgu
Ldpu$. str.Piala Eroilor. identificat confom documenrafiei cadasrrale intocmita cAtre topograful
autorizat Chindrjg Lucian. lirl date CF, apartinand domeniului public al oragului TArgu Ldpu$,
confom H.G.R. nr .934129.08.2002 privind arestarea domeniului public al judetului Maramureq,
municipiilor, ora$elor Si comunelor dinjudelul Maramure$. Anexa nr.8, pozilia 2.
4I!a - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredin,teazd Compartimentul
administrarea domeniului public $i prival.

ArtJ - Prezenta se comunica:

- Biroului administraliei publice locale;
- Arhitectului $ef;
- Compartimenrului Adminisrrarea Domen;ului Public ai privat.
- Compartimentului j uridic;
- Biroului venituri. financiar- contabil:
- Primarului ora$ului Targu Lapul ;
- Insrituliei Prefecrurui - Judqggl Maramurey.

PRE$EDINTE DE SEDINT
Vasile BU$ECAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.
ir,Neculina CHIRA

