CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 60
Din 09 martie 2017
Privind aprobarea acceptării donației din partea Spitalului
Orășenesc Ștei, a construcțiilor aflate în proprietatea sa, înscrise în CF
50430 Ștei, nr. cadastral 50430(construcțiile C1 și C2) și cele din CF
50432 Ștei, nr. cadastral 50432(construcțiile C1, C2, C3 și C4), în
favoarea orașului Ștei –domeniul public, conform conform HG nr.
970/2002, anexa nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al orașului Ștei, poziția 58, poziția 59, poziția 60 și poziția 64
conform HCL 72/28.04.2011 Privind însuşirea Inventarului actualizat
al bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive
înregistrate la nr. 994/2017 întocmit de dl. Tocu Teodor Sorin, consilier
patrimoniu – cadastru în cadrul Primăriei ora ului tei, prin care propune
aprobarea acceptării dona iei din partea Spitalului Oră enesc
tei, a
construc iilor aflate în proprietatea sa, înscrise în CF 50430 tei, nr.
cadastral 50430(construc iile C1 i C2) i cele din CF 50432 tei, nr.
cadastral 50432(construc iile C1, C2, C3 i C4), în favoarea ora ului tei –
domeniul public, conform conform HG nr. 970/2002, anexa nr. 8 –
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei, pozi ia 58,
pozi ia 59, pozi ia 60 i pozi ia 64 conform HCL 72/28.04.2011 Privind
însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Ştei.
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 , art. 115 şi art. 121
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 acceptarea dona iei din partea Spitalului
Oră enesc tei, a construc iilor aflate în proprietatea sa, înscrise în CF
50430 tei, nr. cadastral 50430(construc iile C1 i C2) i cele din CF
50432 tei, nr. cadastral 50432(construc iile C1, C2, C3 i C4), în favoarea
ora ului tei –domeniul public, conform conform HG nr. 970/2002, anexa
nr. 8 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei,
pozi ia 58, pozi ia 59, pozi ia 60
i pozi ia 64 conform HCL
72/28.04.2011 Privind însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care
aparţin domeniului public al oraşului Ştei.

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocu Sorin şi
consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Beiuş;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing. Topo. Tocu Sorin;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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