CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 76
Din 29 august 2013
Privind aprobarea transmiterii terenului în suprafa ă de 1177 mp., cu
nr. cadastral 50429 tei(teren pe care se află clădirea Sta iei de Ambulan ă
tei, situat în incinta Spitalului Oră enesc tei, str. Cuza Vodă, nr. 5, loc.
tei, jud. Bihor), din domeniul public al ora ului tei, în domeniul public al
jude ului Bihor
i în administrarea Consiliului Jude ean Bihor, pentru
Serviciul de Ambulan ă Jude ean Bihor
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive înregistrate
la nr. 2326/2013 întocmit de d-l Ţoţa Gheorghe, inspector în cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Ştei, prin care propune aprobarea transmiterii
terenului în suprafa ă de 1177 mp., cu nr. cadastral 50429 tei(teren pe care se
află clădirea Sta iei de Ambulan ă tei, situat în incinta Spitalului Oră enesc
tei, str. Cuza Vodă, nr. 5, loc. tei, jud. Bihor), din domeniul public al ora ului
tei, în domeniul public al jude ului Bihor
i în administrarea Consiliului
Jude ean Bihor, pentru Serviciul de Ambulan ă Jude ean Bihor.
Văzând adresa cu nr. 4657/04.07.2013, emisă de Consiliul Jude ean Bihor,
înregistrată la sediul Primăriei ora ului tei sub nr. 1986/05.07.2013.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „c”, ale art. art. 45 i art. 115 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă transmiterea terenului în suprafa ă de 1177 mp., cu nr.
cadastral 50429 tei(teren pe care se află clădirea Sta iei de Ambulan ă tei,
situat în incinta Spitalului Oră enesc tei, str. Cuza Vodă, nr. 5, loc. tei, jud.
Bihor), din domeniul public al ora ului tei, în domeniul public al jude ului Bihor
i în administrarea Consiliului Jude ean Bihor, pentru Serviciul de Ambulan ă
Jude ean Bihor.
Art. 2 – Pe data adoptării prezentei hotărâri se revocă art. 2 din HCL nr.
16/26.07.2012 Privind aprobarea formării a 4(patru) numere cadastrale, prin
dezmembrarea numărului cadastral nr. 50349 în suprafaţă totală de 5992 mp,
reprezentând terenul din incinta Spitalului Oră enesc tei, teren înscris în CF în
favoarea Oraşului Ştei precum i aprobarea dării în administrarea Serviciului de
Ambulan ă Bihor, pe durata existen ei construc iei, a terenului cu nr. cadastral
50429 în înscris în CF nr. 50429 tei, în suprafa ă de 1177 mp, pe care s-a edificat
clădirea Sta iei de Ambulan ă tei.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT şi consilierul juridic al
Consiliului Local.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;

-

Consiliul Jude ean Bihor;
Consilierul juridic al Consiliului Local;
Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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