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Prtvind aprobarea intocmiril unui rapott de evaluare imobtltari pen,tru
imobilele cu numerele cadastrale 5,o,944 gi 5O945 inscrise in CF 5O94.4i qi
50945 $tei, terenuri intravilane incluse in Parcul industrial al oragului $tr:i gi
aflate in domeniul prtvat al oraqului $tei, in scopul concesionirii acestora prin
licitafie publici.
La inifiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Av6nd in vedere raportul de specialitate qi expunerea de motive inregistrate la nr.
575812018 intocmit de dl. Tocuf Teodor Sorin, consilier patrimoniu - cadastrur in
cadrul Primdriei oragului $tei, prin care propune aprobarea intocmirii unui raport
de evaluare imobiliarS. pentru imobilele cu numerele cadastrale 50944 gi 5t)!)45
inscrise in CF 50944 qi 50945 $tei, terenuri intravilane incluse in Parcul indust.rial
al oraqului $tei 9i allate in domeniul privat al oraqului $tei, in scopul concesiondrii
acestora prin licitafie publicd.
JinAnd cont de prevederile Legii nr. 7 11996 privind cadastrul qi publici'teitea
imobiliarS" actualizat5. - art. 1, alin. (1) Si (2)1, pe prevederile Ordinului nr. TOOl|2O14
pentru aprobarea Regulamentului privind conlinutul qi modelul de intocmilre a
documentafiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea FunciarS, actualizat - art.
12, alin. (1) Si (21, art.78, alin. (1) Si (2) Si pe prevederile Legiinr.2I3l1998 priuind
proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, cu modihcdrile qi complel;5rile
ulterioare.
in temeiul art. 36, alin 2, Iit.,c", ale art. art.45 gi art. 115 din Legeia nr.
2I5/2OO1 privind administrafia publici locald, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare;
Consiliul Loco,l ol orasnilui Stei.

HOTAnA$rB:

Art.l -

Se aprobd. intocmirea unui raport de evaluare imobiliard penLtru
imobilele cu numerele cadastrale 50944 qi 50945 inscrise in CF 509+4 qi 5l)'945
$tei, terenuri intravilane incluse in Parcul industrial al oraqului gtei qi allate in
domeniul privat al oragului $tei, in scopul concesiondrii acestora prin licJitrafie
pub1ic5..

Irrt. 2 - Cu ducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotdrAli de
incredinfeazd. Primarul oragului $tei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocuf Sorin gi
consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 3 - Prezenta hotdrAre se comunicd cu:
- Institufia Prefectului - judeful Bihor;
- Primarul Oraqului $tei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing.Topo. Tocuf Sorin;

-

PRE$EDINTE DE $EDINT
COROIU AURELIA

Hotirireaafostafost
prez€nti dln totalul de

Serviciul Economic;
Serwiciul U.A.T. din cadrul Prim5riei gtei;

