CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
HOTĂRÂREA

NR. 91

Din 13 august 2015
Privind aprobarea
modificării HCL nr. 67/02.07.2015
Privind
aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă de 36289 mp,
(Lacul de agrement), precum și aprobarea notării numărului cadastral
care se formează în favoarea Oraşului Ştei, conform poziției nr. 37 din
HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului
Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Bihor, anexa nr. 8,
privind inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Ștei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive
înregistrate la nr. 2508/2015 întocmit de d-na Scrofan Alina, consilier
juridic în cadrul Primăriei orașului Ștei, prin care propune aprobarea
modificării HCL nr. 67/02.07.2015
Privind aprobarea formării unui număr
cadastral în suprafaţă de 36289 mp, (Lacul de agrement), precum și
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea Oraşului
Ştei, conform poziției nr. 37 din HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Bihor, anexa nr. 8,
privind inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Ștei.
Ţinând cont de prevederile Capitolului II din Legea nr. 7/1996 privind
cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare,
de prevederile Capitolului III şi art. 25 din Ordinul nr. 634/2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art. 36 alin 1din Legea nr. 18/1991 privind
fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „c”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, nr.
11, şi ale art. art. 45 alin. 3, art. 115 şi art. 119 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 modificarea HCL nr. 67/02.07.2015 Privind aprobarea
formării unui număr cadastral în suprafaţă de 36289 mp, (Lacul de agrement),
precum și aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea

Oraşului Ştei, conform poziției nr. 37 din HG nr. 970/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Bihor, anexa nr. 8, privind inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al orașului Ștei, prin introducerea unui nou articol,
după articolul 1, care va avea următorul conținut:
„Art. 21 – Se aprobă trecerea din proprietatea Comunei
Politice Ștei și din proprietatea foștilor urbarialiști din Ștei
(Asociația Urbarială Șteiul) în domeniul public al orașului Ștei a
numărului cadastral care provine din:
- nr. top. 980 în cotă de 10023 mp/363011 mp înscris în CF 2
Ștei;
- nr. top. 981 în cotă de 4703 mp/4740 mp înscris în CF 2 Ștei;
- nr. top. 982 în cotă de 1036 mp înscris în CF 2 Ștei;
- nr. top. 983 în cotă de 462 mp/10826 mp înscris în CF 2 Ștei;
- nr. top. 984 în cotă de 133 mp/1654 mp înscris în CF 2 Ștei;
- nr. top. 991 în cotă de 19002 mp/94729 mp înscris în CF 2
Ștei;
- nr. top. 996 în cotă de 15 mp/4122 mp înscris în CF 126 Ștei;
- nr. top. 997 în cotă de 7 mp/50339 mp înscris în CF 126 Ștei;
- nr. top. 995 în cotă de 908 mp/465727 mp înscris în CF 3500
Ștei.”
Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 67/02.07.2015 Privind aprobarea
formării unui număr cadastral în suprafaţă de 36289 mp, (Lacul de agrement),
precum și aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea
Oraşului Ştei, conform poziției nr. 37 din HG nr. 970/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Bihor, anexa nr. 8, privind inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al orașului Ștei, rămân nemodificate.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocuț Sorin,
Ștei şi consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Beiuş;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing. Topo. Tocuț Sorin;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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