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Din 22 noiembrie 2018
Hvind aprobarea formiirli unui numir cadastral nou in suprafati de 3793 mp (
aflat pe nr. top. L43313 = L6 mpllgz8 np, 1434/3 = 133 mp/1898 mp, 143513 = L44
mp/519 np din CF 585 $tei, nr. top. 1465 = 3091 mpl9409 mp din CF 39OO gtei qi nr.
top. L492 = 4O9 mp/52O8 mp dtn C['3473 $tellraferent pentnr ,Strada 13 SEPT BRIE
dln oraqul $tet - dnrm pletnrtt spre Stafla Meteo Qtei', precum ;i aprobarea trecerii
numirului cadastral nou din proprietatea Statului Romin, in proprietatea oraqului $tei qi
domeniul public al oraqului $tet.
La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe lulian;
AvAnd in vedere raportul de specialitate gi expunerea de motive inregistrate la nr. 5058/2018
intocrnit de dl. TocuJ Teodor Sorin, consilier patrimoniu - cadastru in cadrul Primdriei oraqului
$tei, prin care propune aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou ire suprafafS, de 3793
mp (allat pe nr. top. 1433/3 : 16 rnpl1928 rnp, 1434/3 = 133 mpl1898 rnp, 1435/3 = 1.44
mp/519 mp din CF 585 $tei, nr. top. 1465 : 3091rnp/94O9 mp din CF 3900 $tei qi nr. top.
1492 : 4O9 rnp/52o8 mp din CF 3473 $tei), aferent pentru ,Strada 13 SEPTEMBRIE din
oragul $tei - drum pietruit spre Stafia Meteo $tei", precum gi aprobarea trecerii numdrului
cadastral nou din proprietatea Statului Romdn, in proprietatea oraqului $tei gi domeniul
public al oraqului $tei.
Tinand cont de prevederile kgii nr. 711996 priuind cadastni 9i publicitatea imobiliard
actualizate - axt. 1, alin. (1) Si (2]r, pe prevederile Ordinului nr. 7OO/2OI4 pentru aprobarea
Regulamentului priuind anfinutul gi modelul de intocmire a doanmentaliilor cadastrale tn
uedereainscrieriitnCarteaFunciard, sgllralizeLt - art. 12, a):rn. (1) qi (2), art.78, alin. (1) gi (2)
qi pe prevederile Legii nr. 2L3 / L998 priuind proprietatea publicd" qi regimul juridic al acesteia
(art. 3 alin. (4) Si art. 4), cu modific6rile qi completdrile ulterioare.
in temeiul art. 36, alin 2, Lit. ,c", ale art. ar1'. 45 alin. 3 $i art. 115 din Legea nr.
2I5l2OOI privind administrafia publicS. local5., cu modificdrile qi completirile ulterioare;
Consiltul Locql al oru,sului Stei.

rffi

nou in suprafafd g4ggmp, aferent
formarea
pentru ,Strada 13 SEPTEMBzuE din oragul $tei - drum pietruit spre Stalia Meteo $tei",
numdr cadastral care se va constitui din urmdtoarele numere topografice:
- nr. top. 1433/3 = L6 m;pllg2a mp din CF 585 $tei ;
- nr" top. L434lg = 133 mp/1898 mp din CF 585 $tei;
- nr. top. L4gSl3 = L44 mp/519 mp din CF 585 Qtei ;
- nr. top. L465 = 3091 mpl94O9 np din CF 39OO $tei ;
- nr. top. L492 = 409 mp/52o8 np dtn CF 3473 $tei .
Art.2 - Se aprobE trecerea numdrului cadastral nou format din proprietatea Statului
Romdn, in proprietatea oraqului $tei gi domeniul public aI ora;ului $tei, contortn n,r.
97O/2OO2, lr;a;e:xq nr. 8 - Inuentanrl bunurllor co;"e ag4ln d,omenlulul ltublic al

Art.r - se aprobd

otzlulntl$tei, pozllla nr. 32 .
Art. 3 - Cu ducerea la i:adeplinire a prevederilor prez,entei hotir6ri de incredinleazd.
Primarul oraqului $tei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocu! Sorin gi consilierul juridic al Consiliului
Local.
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se comunicS. cu:

Institufia Prefectului - judetul Bihor;
Primarul Oraqului $tei;

Ofrciul de Cadastru qi Publicitate ImobiliarE Beiug;
Consilierul juridic al Consiliului Local;
Ing.Topo. Tocuf Sorin;

