
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. h~
din data de 29 martie 2018

privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă inscriere Il unui imobil în
domeniul pnblic, situat in intravilanul oraşului T'ăşaad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Saru Mare;
Analizând Referatul nr. 5582/2018 al Compartimentului patrimoniu din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finante,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

Conform prevederilor art. 3 alin (4), precum şi ale pct. TII.2 din Anexa Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 24, ale arl.41 alin (5) şi (7) din Legea nr.7/1996 a cadastrului
şi a publicităţii imobiliare, republicată În anul 2015, eu modificările ulterioare, precum şi ale
art.858, ale ari. 885 alin (1) şi ale art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată În anul 201\, eu modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale de Cndastru şi
Puhlicitate Imobiliară li, 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepţie şi
Înscriere în evidenţele de cadastru şi cartea funciară, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c) şi ale alin. (9), precum şi ale art.
45 alin. (1) şi (3) din Legea nr,2151200l a administraţiei publice locale, republicată în anul
2007, cu modificările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se insuşeşte documentaţia cadastrală de primă înscriere a imobilului având
l categoria de folosinţă curţi-construcţii, destinaţia parc-zona verde în str. Lacramioarelor, ill.

parcelă 5/4/5, având suprafaţa de 380 mp, situat în intravilanul localităţii Tăşnad, prevăzut
la poziţiile ar, 235, 236 şi 237 în Anexa ar. 5 -Jrrvenrarul bunurilor care aparţin domeniului
public al oraşului Tăşnad din Hotărârca Guvernului nr. 967/2002, cu denumirea de .str.
Lacramioarelor 0,250 km. lat 6m asf cu acest 2xlm DN 1F. trotuar pe doua parti 2m"; .,str.
Lacramioarelor 0,350 km. lat 2x6m asfalt DJ108L, trotuar pe doua parti 2,5m"; "str_
Lacramioarelor 1,050 km. lat 6m asfalt DJ108L, trotuar pe c parte lm", întocmită de ing.
Binder Jeno Alexandru, imobil identificat conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, În vederea intabulării acestora în domeniul public al oraşului Tăşnad.

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului rasneo.
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ANEXA \.
LA HOT ĂRÂREA NR. 11~ 12018
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