CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPT]S

HOTA RAREA NR.J7

/2018

prjvind identi fi carea terenlllui,
situat in UAT Targu Laput, sat Rogoz. ff.423. incinta GrddiDi[a Ilogoz'
care apa4ine domeniului pnblic al oraqului Targu Ldpus

Consiliul local al oragului Targu Lepu$, intrunit

in

gedinla sa ordinard din data

de

26.06.2018;
'fArgu Ldpu; dl. Milru Lete;
in baza proiectului de hottuare iniliat de prinarul oraSului
Avind in vedere rapodul Compaltimentului Adrninistrarea domeniului public li privat nr'
nr.7736120.06.2018, din care rezultd necesitatea identificarii lerenului siluat in UAT largu Lepuf.
sat Rogoz- ff.423, - incinta Grddinila Rogoz, teren ce apa4ine domeniului public al ora$ului TArgu

Ldpui;

-

baza H.G.R. nr. 934/29.08.2002. privind atestarea domeniului public al judelului
Maramue$. precum qi a municiPiilor, oragclor gi comunelor din judelul Maramuret- Anexa nr'8 Inventarul bunurilor cafe apaqin domeniului public al oragului Tirgu Ldpui:
in conformitate cu dispoziliile an.l6 alin.(l) din Legea lbndului Ir.rlrciar nr'18/1991.
republicata, cu modificarile $i conpletarile ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 3 alirl. (4), din Legea nr' 213/1998 privind bunurile proprietate
publici, cu modificarile $i completdrile ulterioare:
Avind in vedere avizul secretarului oralului si al comisiilor de specialitate:
in conformitate cu prevederile Legii nr'.52l2003. privind transparenla decizionala in
administralia publice;
in temeiul art.36 alin.(2) lit.,,c''. art.45 alin (3) din Legea administraliei publice locale nr.
215/2001. republicatd, cu modificarile fi completirile ulterioare,

in

HOTARi$TE:
terenului avaDd categoria de folosirld t'anea!5. siluat in
ora;ul Tdrgu Ldpuq, sat Rogoz, nr.423 - incintd Gridini!a Rogoz in suprafala de 538,00 mp. irtscris
in CF nr.i18, nr. topo 4355/1, cuprins in inventarul domeniului prrblic a1 oraguhLi l6rgu l-dpu; la
pozilia 32, confom Anexa nr.8 lnventarul bunuriior care apa4in doneniului public al oraqului
Targu Lapui, la H.G.R. nr. 934129.08.2002.. privind atestafea domeniului public al judelLrlui
Mammurei, precum $i a mrLnicipiilor, olagelor $i comunelor diniudetul Maramure$.

4f[ - S. aprobd identificarea

{4!!,-

Cu ducerea Ia indeplinire a prezenlei se incredinleazd Conpafiirnentul administrarea

domeniului public 5i privat.

AlLl

- Prezenta se comunica:
- Biroului administraliei publice locale:
- Arhitectului teil
- Compartimentului Administrarea Donleniului Public 5i Privat;
- Compartimentului j uridic:
- Biroului venituri, financiar contabil:
- Primarului oralului Targu Lapu;:
- lnstituliei PrelectLrlLri - Judelul Maramure$.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORA$,
jr. Neculina CHIRA
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