CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU$

HOTARAREANi,

4n

,!UI2O18

privind insu$irea

de catre Consiliul local al oragului Tdrgu LApu$ a Raportului de evaluare
intocmit de SC,, EIICIENT SERV" SRL Baia Mare pentru terenul srtuat
in ora$ Targu Lapus, sat Rogoz. nr.426, iud. Maramure$

Consiliul local

al

ora$ului Targu Lapu$, intNnit

in

$edin.ta

sa ordinara din data

de

30.03.2018;
baza proiectului de hotdrare initiat de primarul oragului Targu Ldpu9 - Mitru LE$E;
Ludnd in considerare adresa nr.8040/2017, dl BUDA DUMITRU, cu domiciliul in Targu
Ldpu9, sat Rogoz, nr.425, prin care solicild Consiliului Local al ora$ului Targu Lepug cumpdrarea
terenului in suprafata de 4l 1,00 mp. sat Rogoz. nr.426, jud. Maramure$;
Analizdnd raponul Compaftimentului Administrafea Domeniului Public ai Privat
nf.3663/21.03.2018, privind insugirea de catre Consiliui local al ora;ului Targu Lepu$ a Raportului
de evaluare intocmit de SC,. EFICIENT SERV" SRL Baia Mare pentru terenul situat in ora$ Targu
Ldpu$, sat Rogoz, nr.426, identificat in CF nr.55235, cu nr. cad 55235. aflat in domeniul privat al
oragului TArgu Ldpug qi administrarea Consiliul Local al oraqului Targu LApuS;
In conformitate cu dispozi,tiile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunuriie proprietatea
publicd cu modificirile $i completerile uherioare;
Avdnd in vedere avizul secretarului oragului li al comisiilor de specialitate:
in conformitate cu prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizionaLe in
administralia publicd;
in temeiul prevederilor afi.36 alin.(2), lit."c", art.45, art.l19 din Legea nr.2l51200t a
administratiei publice locale. republicata, cu modificerile fi completdrile ulterioare,

in

HOTARA$TE:

4I!!

-

Se insu$e$te rapofiul de evaluare intocmit de SC EFFICIENT SERV SRL Baia
Mare, prezentat in anexa la prezenta hotarare, pentru terenul in suprafafd de 411 mp, identificat in CF

nr.55235, cu nr. cad 55235, ce aparline domeniului privat al oragului Targu LIpu$, situat in ora$
TArgu LAput, sat Rogoz, nr.426-jud. Maramure$.

Art.2. - Prezenta se comunica:
- Biroului administratie publica locale;
- Arhitectului gei
- Compaftimentului administrarea domeniului public $i privat;
- Compa nimenlLr lu i j Lr rid ic:
- P marului ora$ului Targu Lapu$;
- Institutiei Prefectului
MaramureS.

-j

PRESEDINTE DE SEDI
Vasile BU$EC

CONTRASEMNEAZA
SECRXTAR ORAS.
jr.Neculina IHIRA

