CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$

).r

HoTARAREA r"r. '7-4 /20t8

privind identificarea lerenului situat in extravilanul oratuluj
Targu Lapu$, sat FantAnele, judelul Maramure|.
ce apa4ine domeniuhri public al ora$ului Targu Lapui

Consiliul local

al

oraqului Tergu LapLr$- intrunit

in iedinla sa ordinare din

data de

26.04.2018:
in baza proiectului de hotdrare iniliat de p marul oragului Targu Lapu! d]. Mi1ru Lefe;
Avdnd in vedere rapoftul Compafiimentului Administrarea domeniului public Ei privat
'.5533/2018, din care rezultd necesitatea identificarii terenului situat in ora$ Targu Lapu$, sat
F6ntene^le, ce apa4ine domeniului public al oragului Tdrgu Lipug:
In baza H.G.R. nr.934129.08.2002- pivind atestarea domeniului public al judeqului
Malanurei, precum $i a municipiilor, ora$elor Si comunelor din judelul Maramuret, Anexa m.8
lnventarul bunurilor care apa4in domeniului public al ora;ului TArgu Ldpus;

-

in

conformitate cu dispoziliile art.36 alin.(1) din Legea lbndului funciar nr.l8/1991,

republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit prevederilor art.3 alin.(4). din Legea nr.213/1998 privind bunurile propdetate
publica. cu modificdrile gi complettuile ulterioare:
Avand in vedere avizul secretarului oratului 9i al comisiilor de specialitate:
in conformitate cu prevederile Legii nr.5212003, privind transparenqa decizionale in
jsrra!ia
publicel
admin
in temeiul a11.36 alin.(2) lit.,.c'. arr.45 alin.(3) din Legea administraqiei publice locale nr.
215/2001, republicatd. cu modificdrile ;i completarile ulterioare,

HOTARA$TE:
terenului i11 supralale de 2306, 00 mp, si at in ora;ul Tergu
confonn
documentaliei cadastrale intocmiu cdtre topograful
Laput, sat Fantanele, identificat
autorizat Chindrit Lucian, lErd date CF, aparline domeniului public al oragului Tdrgu Lnpu5.
conform H.G.R. nr.934/29.08.2002. priviDd atestarea domeniului public al judelului Maramrire$,
municipiilor, oragelor gi comunelor dinjudetul Maramure$, Anexa nr.8, pozigia i7.10.

A!]:L - Se aprobd identilicarca

4l@ - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd

Compafiimentul

administrarea domeniului public ai privat.

Art.3.

-

Prezenta se comudca:
- Biroului administraliei publice locale
- Arhitectuiui ;el

-

:

Compartimentuluj Administrarea Domeniului Public i Privat.
Colnpaninrentului juridic;
Biroului venituri. financiar contabil;
Primarului ora$ului Targlr Ldpu$ :
Institutiei Prefectului - J

PRX$EDINTE DE SEDINT

CONTRASEMNEAZA
SECRXTAR ORA$,
j r.Neculina/CHl R A

