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HOTANAREANT. 162
Dlt 22 noiembrie 2018

Hvtnd aprobarea formirtt unui numir cadastral nou in suprafafi

de 559 mp

nr. top. 7814 = 331 mpl257o mp - din cF 13s gtei, 999lz = 227 mp/ 106g
mp din CF 572 $tei f' aferent pentru ,spafiu verde qi trotuar intre str. Miron
Pompiliu Si str. George Enescu din oragul $tei ', precum qi aprobarea trecerii
numinrlul cadasiral nou dln proprletatea Statului Ronin, in proprietatea oraqului
gtei gi domeniul public al oraqului gtei.
La inifiativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avdnd in vedere raportul de specialitate gi expunerea de motive inregistrate la nr.
5060/2018 irtocmit de dl. TocuJ Teodor Sorin, consilier patrimoniu - cadastru i:r cadrul
Prim5riei oragului $tei, prin care propung eFrobarea formdrii unui numdr cadastral nou
in suprafafS. de 558 mp ( allat pe nr. top. 78/4 = 331 mpl257O mp - din CF 135 gtei,
39912 = 227 mp/1068 mp din CF 572 $tei ), aferent pentru,spatiu verde gi trotuar
intre str. Miron Pompiliu gi str. George Enescu din oragul $tei ", precum gi aprobarea
trecerii numErului cadastral nou din proprietatea Statului Rom6n, nx proprietatea
( aflat pe

oraqului $tei qi domeniul public al oragului gtei.
Tinand cont de prevederile Legii nr. 711996 priuind cqda.strul gi publicitatea
imobiliard. actualszal1 - aft. 1, alin. (1) Si (21, pe prevederile Ordinului nr. 7OO /2014
pentru aprobarea Regulamentului piuind confinufiil gi modelul de tntocmire a
doq,tmentafiilor cadastrale tn uederea inscrierii in Cartea Funciard., actualizat . 12,
alin. (1) Si (2l', art.78, alin. (1) Si (2) Si pe prevederile Legii nr.2l3ll998 priuind
propietatea publicd. 9i regimul juridic aI acesteia (art. 3 alin. (a) qi art. 4), cu modificdrile
qi completdrile ulterioare.
in temeiul art.36, atin 2,lit. ,c", ale art. afi.45 alin.3 $i art. 115 din Legeanr.
2I5/2OO1 privind adrninistralia publici localE, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare;

Art.l - Se aprobd. formarea unui numdr cadastral nou in suprafafd. 558 mp,
aferent pentru ,Spafiu verde qi trotuar intre str. Miron Pompiliu gi str. George Enescu
din oragul $tei ", numdr cadastral care se va constitui din urmitoarele numere
topografrce:
- nr. top. 7el4 = 331 mpl257O mp din CF 135 gtet ;
- nr. top. 39912 = 227 mp/1O68 mp din 572 gtei (AI.2191.
Art. 2 - Se aprobd trecerea numdrului cadastral nou format din proprietatea
Statului Romdn,

i-n

proprietatea oragului $tei gi domeniul public al oragului $tei, co

HG nr. 97O/2OO2, ane:Rc nr. 8 - Inuentqll bunurllor cane ag,o;4ln donrlnlului
pttbltc al ol$ulu.t gtr,l, poztlta nr. 4O .
t. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot5r6ri de

incredinleazl,Ynrnarul oragului $tei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocuf Sorin qi consilierul
juridic aI Consiliului Local.
Art. 4 - Preznnta hotdrdre se comunic5. cu:
- Institulia Prefectului - judeful Bihor;

-

Primarul Oraqului gtei;
Ofrciul de Cadastru qi Pubtcitate Imobiliard. Beiuq;
Consilierul juridic al Consiliului local;
Ing.Topo. TocuJ Sorin;

PRT$EDINTI DT

oimpotrivi'(14 consilieri prezenfi din totalul de 15 consilierif.

