CONSILIUL LOCAL AL ORA.$ULUI

TARGU LAPU$

privind identificarea ierenului situat l"n intravilanul ora$uh.
Targu Ldpui, str. Strandului, judegul Maramureg,
ce apa4ine domeniului public al oraiului Tergu Lepui
Consiliul local al oragului Targu Lapu$. intrunit in ;edinla sa ordinare din data de 30 03.2018;
in baza proiectului de hotAr6re iniliat de primarul oraiulLli Targu Lapuf -dl. Mitru Lege;
Avdnd in vedere raportul Compartimentului Administrarea domeniului public $i privat
'in ora$ Targu Ldpu$, str'
nr.l I I3/12.03.2018, din care rezultd necesitatea identificarii terenului situat
Srrandului, ce apa4ine domeniului public al oraiului Targu L6pu9:
in baza H.G.R. nr.934129.08.2002. privind atestarea domeniului public al judelului
Maramuref, precum gi a municipiilor, ora$elor $i comunelor din judelrrl Maramurel' Anexa nr.8
Inventarul bunurilot care apa4in domeniului public al oragulLti T6rgu Ldpug;
in conformitate cu dispoziliile art.36 alin.(l) din Legea fondulni funciar nr'18/1991,
republicatd, cu modificdrile si complelarile ulierioarel
Potrivit prevederilor art.3 alin.(4). din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publicd, cr.r modificdrile $i complegrile ulterioare;
Avend in vedere avizul secretarului orasului $i al comisiei de speciaiitate;
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenla decizionald in
administralia publicd;
in temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c", art.45 alin.(3) din Legea administraliei publice locale nr'
215/2001, republica6, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

-

HOTARASTE:
AIILL - Se aprobd identificarea terenului in suprafafe de 2 396,00 mp, situat in oratul Tdrgu
Ldpu$. str. $trandului, idenrificat conform documentaliei cadastrale intocmite cAtre topograful
autorizat Chindrig Lucian. lire date CF, apartine domeniului public al oraiului Targu Lipu$, conform
H.G-R- nr.934/29.08.2002, privind atestarea domeniului public aljudelului Maramureg. municipiilor,
oraselor $i comunelor din judeFI Maramufel. Anexa nr.8. pozilia 2 9i pozi!ia l.
Arl,2. Cr.r ducerea la indeplinire a prezentei se l_ncredinleaza Compartimentul
administmrea domeniu|.ri public pi pr'.vat.
Prezenta se comunica:
- Biroului administraliei publice locale;
- ArhitectuLui $eI:
- Compaftimentului Administtarea Domeniului Public $i Privat.
- Compartimenlu lu i j uridic;

AI]tl -

- Biroului venituri, financiar - contabil:
- Primarului oragului Tergu Lapu$;
- lnstitu!iei PrefectulLri - J

PRESEDINTE DE SEDINTA.
Vasile BU$EC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS.
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