coNsrl,ruL LOCAL AL ORASUTUT

sTEr

HoTARAREANT.113
Din 3O august 2018

Privind aprobarea trecerii construcfiei CI-T,CLADIREA NR.19/a-

CORP A" inscrlsi in CF $0196 $tei, nr.cadastral 5O196i, ediflciu cu regim
de inilfime P, construiti in anul 2OOO din caramidi arsi, situati in origul
$tei' str.Independenfeir rlt. t9 | A" din dorneniul public al oragului gtei in
domeniul privat al ora,gului $tei
La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avand in vedere rapo I de specialitate gi expunerea de nrotive inregistrate la

nr.

3562/2018 intocmit de dl. Tocu! Teodor Sorin, corrsilier patr-imoniu cadastru in cadrul Prirndriei oragului $tei,prin care propunle aprobatea trecerii
construcfiei C1-,,CLADIREA NR.lg/A-CoRp A" inscrisd. in cF s0196 gtei,
nr'cadastrat 50196, edificiu cu regim de indlfime P, construita in anul 2000
din caramidd arsd., situatd. in oraEul fltei, str.Independ,entei, nr.r9f A" din
domeniul public al oraqului $tei in domeniul privat al oraq;ului gtei, obiectivul
respectiv rdcand parte din cadrul unui proiect ce presupune transformarea
corpului de proprietate actual intr-un ansamblu de locuinfer sociale proiect care
include qi desfiinfarea construcfiei Cl mai sus invocate, ar:est lucru putAnduse realiza doar in cadrul apartenenlei sale la domeniul public,
Jindnd cont de prevederile C itoltului II din Legea nr. 7 / 1996 priuind.
cadastruI gi publicitatea imabiliard., cu modificdrile gi compl:tdrile ulterioare, de
prevederile Ordinului nr. 7OO/2O14 pentru aprobarea Regyulamenfitlui priuind
conftnutul gi modul de tntocmire a docurnentafiilor cad.astrali tn ued.erea tnscrieii
in cartea funciard., cu modihcdrile gi cornpletdrile ulterioare gi ale Legii nr.
2L311998 priuind p rietatea publicd si regimul juridiic al acesteia, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare.
Intemeiul art.36, alin 2,L!t. oc", ali.n. (5), lit.,c", alirr. (6), ht.,{,nr. 11,
ale art. art.45 alin.3, art. 115 qi art. 119 din Legea nr.2rs/2ool privind
administrafia publicS. locald., cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Cottsiliul Local al orasului Sttfl,

HOTAnT[$rB:
.Art.1 - Se aproba trecerea construcfiei cI-,,CLADIREA NR.19/A-coRp A'
inscrisd in CF 50196 $tei, nr.cadastral 50196, edificiu cu regim de indlfime p,
construitS. in anul 2000 din caramidS, arsd., situatii in oraqul $tei,
str.Independenfei, nr.I9lA" din domeniul public al oragul,ai gtei in domeniul
privat a-l oraqului gtei.
At+. 2 - Cu ducerea ia indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri de
incredinfeazi. Primarul oragului $tei, Se:wiciul UAT, ing. topo. Tocu{ Sorin qi
consilier-ul juridic al Consiliului Loca_l.
Art. 3 - Prezenta hotdrrire se comurricd. cu:
- Institufia Preferctului - judeful Bihor;
- Prim I Oragului gtei;
- Ofrciul de Cadastru gi Publicitate Imobiliard. Beiuq;
- Consilierul jur:idic al Consiliului .Local;
- Ing,Topo. Tocrr! Sorin;

ui U.A"T. dirr cadrul PrimEiriei $tei;
n exemplar la dosarul cu hotdrAri.
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