CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 33
Din 15 martie 2018
Privind însuşirea modificarii si completarii inventarului domeniului
public al oraşului Ştei, aprobat prin HG nr. 970/2002, anexa nr. 8 –
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei, privind
un numar de 12 imobile.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive înregistrate
la nr. 1137/2018 întocmit de dl. Tocu Teodor Sorin, consilier patrimoniu –
cadastru în cadrul Primăriei ora ului
tei,
prin care propun aprobarea
modificărilor aduse domeniului public al oraşului Ştei, aprobat prin anexa nr. 8 la
HG 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor
Ţinând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia şi ale HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor
În temeiul art. 36 alin (2), lit. „c”, a art. 45, art. 115, art. 119 şi a art. 122
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă însuşirea modificarii si completarii inventarului
domeniului public al oraşului Ştei, (aprobat prin HG nr. 970/2002, anexa nr. 8
– Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Ștei,
modificat și completat prin HCL nr. 72/28.04.2011), privind un numar de 12
imobile, conform Raportului de Evaluare Imobiliară UAT orașul Ștei, (anexă),
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :
1 – căminul nr. 2 – str. Lucian Blaga nr. 6 cu terenul aferent ;
2 – clădire pentru birouri şi utilităţi publice – str. Cuza Vodă nr. 1 cu terenul
aferent ;
3 – clădirea nr. 19/A – corp A şi corp B – str. Independenţei nr. 19/A cu
terenul aferent ;
4 – strada Lioarei ;
5 – strada Mihai Eminescu ;
6 – strada Prieteniei ;
7 – strada Teiului ;
8 – strada George Enescu ;
9 – strada Sportului ;
10 – strada Tineretului ;
11 – strada Cuza Vodă ;
12 – strada Zorilor .
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei, Serviciul U.A.T., Serviciul Contabilitate din
cadrul Primăriei oraşului Ştei şi consilierul juridic al Consiliului Local .
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Consiliul Judeţean Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul U.A.T.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
JUDE ALEXANDRU JAN

Serviciul Contabilitate;
Consilierul juridic al Consiliului Local;
Un exemplar la dosarul cu hotărâri;
Se va aduce la cunoştinţă publică prin afişaj
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

