CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPUs

HoTARAREA N,. N

Izo1t

privind atestarea apanenenlei terenulLr; situat'in oragul TArgu LipLrg.
str- Anton Pann, nr. 8. jud. Maramure$ la domeniului privat al ora$ului Tergu Ldpus

Consiliu.l local

al

oragului TArgu Ldpuq. intrunit

in iedinla sa ordinari din

data

de

30.03.2018:

in baza proiectului de hotirere initiat de primarul oratului Tergu Ldpup Mitru LE$E:
Avand in vedere rapodul Compartimentului Administrarea Domeniului Public $i Privat
nr.2114122.02.2018 privind necesitatea atestirii aparlenenlei terenului siluat in ora$ul Tergu LApuS,
str. Anlon Pann. nr.8._iud. Maramure$ la domeniului privat al oragului T6rgu Ldpus:
Aland in vedere prevedelile arl.1l alin.(2), lit.,,b" 9i lit.,.d" din Legea nr.7/1996 a
cadastrului $i a publicitelii imobiliafe, republicatd;
In conformitate cu dispoziqiile aft.36 alin.(l) din Legea fondului funciar nr.l8/1991,
republicale, cu modificerile ti completerile ulterioare;
In conformitate cu dispoziliile art.4 din Legea nr.2l3l1998 privind bunurile proprietate
publici, cu modificirile qi completirile ultelioare;
Avdnd in vedere avizul secretarului oragului gial comisieide specialitate:
in conformitate cu prevederile Legii nr.5212003, privind transparenra decizionald in
administralia publicd;
In temeiul prevederilor ad.36 alin.(2), ]it."c', art.45, alin (3), aft.119 fi aft.120 din Legea
nt.21512001a administraliei publice locale. republicata. cu modificdrile gi complerdrile ulterioare,

HOTARASTE:
AILL - Se atestd apanenenta terenului in suprafald 6.000,00 mp, sirual in Targu Ldpug. str.
Anton Pann, nr. 8, identificat conform documentaqiei cadastrale intocmitd de topogmf autorizat. cu
nr. topo 1263/3. inscris in CF nr. 50066 - T^fgu Lapui, proprietatea Statului Roman, la domeniul
privat al ora$ului Targu LApui ii administrarea Consiliului Local al Ora$ului Targu LepuS.
4I!2. Se aproba prezenta hotfuare penlru inscrierea dreptului de proprietate in favoarea
oraqului Tirgu Ldpug - domeniul privat.
AI!l= Cu ducerea la r'ndeplinire a pfezentei se incredinfeazd Compafiimenrul
administrarea domeniului public ;i privat, Arhitectul gef Si Compartimentul juridic.
Aljll - Prezenta se comunica:
- Biroului adminisfiafiei publice locale:
- Compatimenlului Administrarea Domeniului Public pi Privat.
- Arhitectului iel
- Compartimentului j uridic;
- Biroului venituri, financiar - conrabil:
- Primarului oragului Tdrgu Ldpuq;
- Instituliei Prefectului - Judelul Maramureg.
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