CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU

S

HoTARiREA

,o 4{

,rorl"

privind hecerea din domeniul public a1 oraqului Tdrgu I-npu9. in domcniul privat al ora;ului Tdrgu
Lapu$, a imobilului situat in oraqd Tergu Ldpu;.
sat. Ineu - Cdmin cultural

Consiliul Local al Oragulr"ti TArgu Ldpuq. intrunit in $edinla sa ordinara din data

de

r.05.2018;
in baza proiectului de hofirere iniliat de primarul oraqului Tdrgu Lapu$ dl. Mitru Lele;
Analizand mportui Compartimentului administrarea domeniului public
privat
nr.6448/16.05.201 8, privind necesitatea trecerii din domeniul public al ola$ului TArgu Ldpu5, in
domenilLl pdvat al oragului Tdrgu Ldpug. a iDrobilului (clddiri clnin cultural + anexd) situat in
oragul Targu Lapuq. sat Inau. nr.4l;
Potrivit alin. (2) al aft. l0 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile prop etate publicd. cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
3

;i

In

temeiul prevederilor Legii

m.

5212003

p vind tmnsparenla

decizionald in

administralia publicd;
Avand in vedere avizul secretarului om$ului qi al comisiilor de specialitate;
in temeiul al1.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) alin (3), art. ll9 fi afi. 121 din l-egea
nr.2l512001 a administraliei publice locale. republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HOTARA$TE:
-

Se aprobe hecerea din domeniul public a1 oragului Targu Lepui in domeniul
privat al oraqului TArgu Ldpuq. a clddirilor Ci - clddire tip - P, cu Sc = 192,00 mp li C2 anexa. tip
P.cu Sc 14,00 mp, inscrise in CF 52950. nr. cad 52950, situate in ora$ul Targu Lapu$. sat lndu.
nr.41, cuprinse in H.G.R. nr.934/29.08.2002 privind atestarea domenju[Li public al jrLdelului
Maramure$, precum !i a municipiilor, oragelor qi comunelor din judelul MarixnLue$. Anexa nr. 8,
pozitia 83.
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Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleaza

Compartimentul

adminisharea domeniului public Si p vat.

Art. 3

-

Prezenta se comunica:
- Biroului administraliei publice locale ;

- Compartimentului Administrarea Domeniului Public
- Arhitectului $ef;
- Biroului verituli. finauciar contabil;
- Primalului om$ului Targu I-dpu; ;
- lnstitutiei Prel'ectului - Judetul Maramure$.
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