coilsluuL LocAL

sTrr

AL ORASI'LUI

HOTANARTANT. 169
Dit22 noiembrie 2O18

Privind eprobarea fornirii unui numir cadastral nou in suprafafi de 586 mp(
aflat pe nr. top. 74 = 26 mp/184 mp din CF 7OO $tei, 7518 = L4L mpl337 mp din
CF 583 $tel, L434lg = 8 mp/1898 mp, 1435/3 = 106 mp/519 mp din CF 585 $tei
ql nr. top. 147OlLg = 249 mgl540 mp dtn CF 5O7 $teif, aferent pentru
verde gl trotuar intre str. 13 Septembrie ql str. Mlron Pompillu dln oragul"Spa{iu
$tei ",
precum gl aprobarea treceril nuninrlui cadastral nou din proprietatea Statului
Romin, in proprietatea oragului gtei qi domeniul public al oraqului $tei.
La inifiativa primarului oragului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
AvAnd ^rn vedere raportul de specialitate gi expunerea de motive inregistrate la nr.
505912018 intocmit de dl. Tocuf Teodor Sorin, consilier patrimoniu - cadastru in cadrul
Primdriei oragului $tei, prin care propune aprobarea formdrii unui numdr cadastraf nou
in suprafa!5. de 586 mp( allat pe nr. top.74 = 26 np/184 mp din CF 7OO $tei, 75,18:
L4l rnpl337 np din CF 583 $tei, 143413 = 8 mp/ 1898 mp, 143513 = 106 mp/519 tnp
din CF 585 $tei gi nr. top. L47O/13 = 2a9 rnp/540 mp din CF 5O7 $tei), rent pentru
verde gi trotuar intre str. 13 Septembrie gi str. Miron Pompitu din oraqul $tei ",
"spafiu
in proprietatea oragului $tei gi domeniul public al oragului $tei'
Jinand cont de prevederile Legri nr. 7 /1996 priuind cadastrul 9i publicitatea
imobiliard actualizate - art. 1, alin. (1) Si (21, pe prevederile Ordinului nr. 700 l2ol4
pentru aprobarea Regulamenhtlui priuind. confinufitl Si modelul de intocnire'12,a
doqtmentafiilor cadastrale in uedereq irrccrierii tn Cartea Funciard, act:ualizat alin. (1) Si (2), art.78, alin. (t) Si (2) $i pe prevederile l,egli nr.2I3lI998 priuind
proprietatea publicd" 9i regimul jundic al acesteia (art. 3 alin. (4) qi art. 4), cu modilic le
gi completdrile ulterioare.

in temeiul art. 36, alin 2,'Irt. ,c", ale art. art. 45 alin. 3 $i art. 115 din

Legea nr.
ulterioare;
completdrile
public5.locald.,
modificdrile
cu
2L5/2OO1 privind administralia
9i

HOTARASTE:

Se aprobS. formarea unui numdr cadastral nou in suprafa!5. 586 mp,
pentru
aferent
,spafiu verde qi trotuar intre str. 13 Septembrie qi str. Miron Pompiliu din
oraqul $tei ", numdr cadastral care se va constitui din urm5.toarele numere topogr ce:
- nr. top. 74 = 26 mpll84 mp dln CF 7OO $tei ;
- nr. top. 7518 = 1.4L mpl337 mp din CF 583 $tei ;
- nr. top. L4g4l3 = 8 mpl1898 mp din CF 585 $tei ;
- nr. top. 143513 = 1O6 np/519 mp din CF 585 $tei ;
- nr. top. L47glL3 =249 mp/54o np din CF 5O7 $tei.
Art. 2 - Se aprobS. trecerea numdrului cadastral nou format din propr:etatea
Statului RomAn, fur proprietatea oraqului $tei gi domeniul public al oraqului $tei, co rrn
HG nr. 97O/2OO2, arrte:Ra nr, 8 - Inuentunil bunurllor ca;ne aprn4in do nluhtl
prtbllc al orzyulntf $@f" poztlla nr. 4O .

Art.l -

Art. 3

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari de

incredinfeazd Primarul oraqului $tei, Serrriciul UAT, ing. topo. Tocuf Sorin gi consiiierul
juridic al Consiliului Local.
Art. 4 - Prez,enta hotirdre se comunicE cu:
- Institutia Prefectului - jude{ui Bihor;
- Primarul Oraqului $tei;
- Ofrciul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Beiuq;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing. Topo. Tocut Sorin;
- Serviciul Economic;
- Servic-iul.U..A.T. din cadrul Primdriei $tei;
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