CONSILIUL LOCAL AL OR{SULUI

TARGU LAPU$

nornnAnrq i\.. #/

/:ora

privind identificarea terenului situat in extravilanul oragului
Targu Lapul, sat Borcut- judelul Maramure$,
ce aparqine domeniului public al ora$ului TArgu Laput

Consiliul locai a1 oraqului Tdrgu Ldpu9. intrunit

in

gedinla sa ordinara din data de

26.04.2018;
in baza proiectului de hotarare iniliat de pdmarul oragului Tdrgu Lapug dl- Mitru Le$e;
privat
AvAnd in vedere raportul Compartimentului Administrarea domeniului public
Lapu$,
terenului
situat
in
oras-l-argu
necesilatea
identificdrii
din
care
rezulta
nr.5532/25.04.2018.
sat Borcut, ce apa4ine domeniului public al oratului Talgu Ldpul;
in baza H.G.R. m.934/29.08.2002, privind atestarea domeniului public al judelului
Mammure$, precum qi a municipiilor, ora$elor !i comunelor din judelul Maramureg. Anexa nr-8
lnventarul bunurilor care apartin domeniului public al ora;ului TArgu Lepui;
in conformitate cu dispoziliile afl.36 alir1.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991,
lepublicau, cu modificdrile $i completirile ulterioare;
Potrivit prevederilor ar1.i alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunudle proprietate
publicd, cu modificerile Si complettuile ultedoarc:
Avdnd in vedere avizul secretarului om$ului qi al comisiilor de specialitatet
in conformitate cu prevededle Legii m.52l2003, privind transparenla decizionald in
administraiia publice;
in temeiul an.36 alin.(2) lit..,c", a11.45 alin.(l) din Legea administraliei publice looale nr.
215/2001, republicatd. cu modificdrile 5i completirile ulterioare,

fi

-

HOTARA$TE:
- Se aprobd identificarea tereiului in suprafald de 1.280,00 mp, situat in oragul T6rgu
Lipul, sat Borcut, identificat confotm documcntaliei cadastrale intocmitb cAtrc topogralul autorizat
Chindril Lucian, fera date CF. aparline dontenrulLii prLhlic al ora$ului Tdrgu Lapui, conform H.G.R.
nr.934129.08.2002. privind atestarea don'ieniulr.ri public al judelului Maramurcl, municipiilor.
ora$elor ii comunelor din judelul Maramure$. Anexa nt.8. pozifia 17. i 0.

{4;.!

4I!4 - Cu ducerea la indeplinire a prezeDtei se incredinleazd

Companimentul

administrarea domeniului public $i privat.

l!!rl - Prezenld (e comuri(d:

- Biroului administrafiei publice locale;
- Arhitectului $e1;
- Compartimentului Administrarea Domeniului Public 5i Privat.
- Compa imeitului j uridic;
- Biroului venituri, financiar - contabil:
- Primarului ora$ului Taigu Ldput;
- lnstituliei Prefect! ui - Judelul Maramureq.
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