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Hvind aprobarea formirii unui numir cadastral nou in suprafati de 3O39 mp,
(aflat pe nr. top. 15O7/4 = 3039 mpl24o749 np din CF 126 $teif, aferent pentm
,Strada 13 SEPTEMBRIE din oragul $tei - drun pietnrit spre depozltul de explozivi
$teltf, precun qi aprobarea trecerii numirului cadastral nou din proprietatea Statului
Romin, in proprietatea oraqului $tei qi domeniul public al oraqului $tei.
l,a inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Avdnd in vedere raportul de specialitate qi expunerea de motive lnregistrate la nr.
576512018 intocmit de dl. Tocu! Teodor Sorin, consilier patrimoniu - cadastru in ca I
PrimEriei oragului $tei, prin care propune aprobarea form5rii unui numdr cadastral nou in
suprafatd. de 3039 mp, (allat pe nr. top. l5O7 /4 : 3039 rnpl24O749 mp din CF 126 $tei) qi
trecerea acestei suprafele de 3039 mp aferente pentru ,Strada 13 SEPTEMBRIE din oraqul
$tei - drum pietruit spre depozitul de e>rplozivi $tei"), precum gi aprobarea trecerii
numdrului cadastral nou din proprietatea Statului Rom6n, in proprietatea oraqului $tei gi
domeniul public aloraqului $tei.
finand cont de prevederile Legii nr. 7 11996 priuind codastruI Si publicitatea imobiliard"
actualizate- art. 1, alin. (1) qi (2), pe prevederile Ordinului nr. 7OO|2O14 pentru robarea
Regulamentului priuind anfinutul gi modelul de intoqnire a doanm.enta$iilor cadastra"le in
uederea tnscrierii tn Cartea Funciard, actualizat - art. 12, alir:. (1) qi (2), art. 78, alin. (1) qi
(2) qi pe prevederile Legii nr. 2t31t998 priuind proprietatea publicd" gi imul juridic aI
aesteia (art. 3 atin. (4) Si art. 4), cu modific5rile gi completdrile ulterioare.
in temeiul art. 36, alin 2,tit. ,c', ale art. art. 45 a1in. 3 gi art. 115 din Legea nr.
2LSl2OOl privind adrninistrafia publicE local6., cu modific5rile 9i completdrile ulterioare;

Art.l -

Se aprobd formarea unui numdr cadastral nou in suprafafd" de 3039 mp,
aferent pentru Strada 13 SEPTEMBRIE din oraqul $tei - drum pietruit spre depozitul de
explozivi $tei", num5r cadastral care se va constitui din urmdtorul numdr topogr c:

nr. top. lSO714 = 3039 mpl24O749 mp din CF 126 $tei.
Art.2 - Se aprobS. trecerea numdrului cadastral nou format din proprietatea Statului
Rom6n, in proprietatea oraqului $tei gi domeniul public al oragului $tei, conform nr.
97O/2OO2, a;nen& nr. 8 - Inuento;tttl bunurllor core olporlln d,omenlului blic al
ora;ulul $tel, pozllla nr. 32 .
Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prez,entei hot5rAri de i:rcredin\eazd.
Primarul oragului $tei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocu! Sorin qi consilierul juridic al
Consiliului Local.
Art. 4 - Preznnta hot5rdre se comunicb cu:
- Institufia Prefectului - judetul Bihor;
- Primarul Oragului $tei;
- Ofrciul de Cadastm gi Publicitate Imobiliard Beiuq;
- Consilierul juridic al Consiliului l,ocal;
- Ing.Topo. Tocut Sorin;

-

Serviciul Ecspomic;

PRE$EDINTE DE
CIOAR.T,

Hotirirea fost a fost adoptati cu 13 voturi

consilieri prezenfi din totalul de 15 consilierif.

'qi un vot ,

