ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOT ĂRÂREA nr. }ţS
din data de 29 martie 2018

privind Însuşirea documentatiei cadastrale de primă înscriere a unui imobil În
domeniul public, situat in intravilanul oraşnlui Tăşnad

(

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Salu Mare;
Analizând Referatul nr. 5586/2018 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, finanţe,
programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul
Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
Conform prevederilor ari. 3 alin (4), precum şi ale pct. III.2 din Anexa Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile
ulterioare;
Potrivit prevederilor ari. 24, ale art.4l alin (5) şi (7) din Legea nr.71l 996 a cad astrului
şi Il puhl icitătii imobiliare, repubiicată În anul 20 15, cu modificările ulterioare, precum şi ale
arL858, ale art. 885 alin (1) şi ale art. 888 din Legea nr, 287/2009 privind Codul civil,
rcpublicară în anul 2011, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară IU. 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) IiI. c) şi ale alin. (9), precum şi ale an.
45 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul
2007, cu modificările ulterioare:
HOT

ĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se însuşeste documentaţia cadastrală de primă Înscriere a imobilului având
categoria de folosinţă curţi-constructii, destinaţie parc în Cart. Victoriei, nr. parcelă 90/3,
având suprafaţa de 561 mp, situat în intravilanul Jccalităţii Tăşnad, prevăzut la poziţia ne
245 în Anexa nr. 5 -lnventarul bunurilor care apartin domeniului public al oraşului Tăşnad
din Hotărârea Guvernului nr. 967/2002, cu denumirea de "str. Salcamilor 0,185 km lat 5 m
piatra cubice, trotuar pe o parte 0,75 m", 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 îndeplinire 11 prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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ROMÂNIA
JlmETUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ANEXA \
LA HOTĂRÂREA NR. 11.&
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PLAN DE AMPlASAMENT ŞI DEUMITARE A IMOBILELOR
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TRASEMNEAZĂ,
TARUL ORAŞULUI,
lV-IONEL BUTA

