CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$
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HOIARAREA Nr.4//2018
vind necesitatea reinscrierii terenului situat in oratul Targu Lapu9,
sat Razoare ff.49, in domeniul public al oratului Targu Ldpug

Consiliul local al ora;ului Targu Ldpul. intmnit in tedinta sa din data de 16 10 2018;
in baza proiectului de hotdrare iniliat de primarul oragului Targu Ldpu! -dl. Mitru Lege;
Avand in vedere raportul Comparlimentului Administrarea domeniului public ai privat
tu.1 1708/10.10.2018. din care rezultd necesitatea reinscrierii terenului situat in omtd Tergu Leput, sat
Razoare ff. 49, in domeniul public al oragului Tdrgu Lapu;;
in baza H.G.R. nr.934/29.08.2002, ptivind atestarea domeniului public al judegului Maramureg,
Inventarul
precum $i a municipiilor. oraqelor 5i comr-rnelor din judelul Maramure!, Anexa !t.8
bunurilor care apa4in domeniului public al oragului Tdrgu Lipug;
in conformitate cu dispoziliile art.36 a1in.(1) din Legea fondului funciar m.18/1991, republicat[,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare:
Potrivit prevede lor art.8 alin.(i) din Legeanr.2l311998 privind bunu le proprietate publice, cu
modificdrile qi completarile ulterioare;
AvAnd in vedere avizul secretarului ora$ului gi al comisiei de specialitate;
conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind tnnsparenia decizionald in
administratia poblicd:
In temeiul art.36 alin.(2), lit.,,c", art. 45 alin.(3), aft.119 9i att.120 din Legea administraliei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificdrile fi completarile ulterioare,
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HOTARA$TE:
- Se aprobd reinscrierea terenului in suprafald de 818,00 mp, din CF 52951, nr. cadastral
52951, situat in orat Targu Ldpug, sat Rdzoare, nr. 49, in domeniul public al oratului Targu Ldput.
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- Cu data adopterii prezentei, se abroga HCL 60/18.10.2013.

44& - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd Compa imentul administrarea
domeniului public $i privat.
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Prezenta se comunica.
- Biroului administraliei publice locale;
- Arhitectului tef;

- Compartimentuluj Administrarea Domeniului Public qi Privat.
- Compafiimentului juridic;
- Biroului venituri, financiar contabil;
- Primarului oragului TArgu Lipuq;
- Instituliei Prefectului - Judequl Maramureq.
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