ROMANIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

_5lD

HOTĂRÂREA nr,
din data de 31 martie 2017
privind Însuşirea documentaţiei cadastrale de primă Înscriere a unor imobile În
domeniul public, situate În intravilanul oraşului Tăşnad şi al satelor
aparţinătoare
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad.judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 5311/2017 al Compartimentului gospodărie comunală
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 an. 3 alin (4), precum ~i ale pet. I.l din Anexa Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
ulterioare;
Potrivit prevederilor an. 24, ale art.41 alin (5) şi (7) din Legea nr.7/1996 a
cadastrului şi li publicităţii imobiliare, republicată în anul 2015, cu modificările
ulterioare, precum şi ale art.858, ale art. 885 alin (1) şi ale art. 888 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată în anul 2011, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului Agentiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 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
art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare:
HOT ĂRĂŞTE:
Art. ] - Se însuşeşte documentaţia cadastrală de primă înscriere a unor
imobile , situate in întravilanullocalităţii Tăşnad şi al satelor aparţinătoare, întocmită
de ing. Binder Jeno Alexandru, imobile identificate 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 a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Tăşnad.

ANEXA

ROMÂNIA
JUDETUL SA'fU MARE
ORAŞUL TÂŞNAJ)
CONSILIUL LOCAL

la Hotărârea nr,
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Lista
cuprinlânu nllmărul cadastral, numarul topografic, suprnfată teren, suprafaţă construită, d~numire imobil pentru care se solicită
intabularca În domeniul public al oraşului Tăşnud.
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