CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
HOTĂRÂREA

NR. 92

Din 13 august 2015
Privind aprobarea formării unui număr cadastral în suprafaţă de
986 mp, (aflat sub drumul de acces care duce la amplasamentul unde se
va construi platforma de stocare temporară din cadrul proiectului
„Sistem de Management integrat al deșeurilor solide din județul Bihor și
către Depozitul de deșeuri neconforme din orașul Ștei), precum și
aprobarea notării numărului cadastral care se formează în favoarea
Oraşului Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive
înregistrate la nr. 2523/2015 întocmit de d-na scrofan Alina, consilier
juridic în cadrul Primăriei orașului Ștei, prin care propune aprobarea
formării unui număr cadastral în suprafaţă de 986 mp, (aflat sub drumul de
acces care duce la amplasamentul unde se va construi platforma de stocare
temporară din cadrul sistemului de Management integrat al deșeurilor solide
din județul Bihor și către Depozitul de deșeuri neconforme din orașul Ștei),
precum și aprobarea notării numărului cadastral care se formează în
favoarea Oraşului Ştei.
Văzând adresa cu nr. 11862/10.08.2015 de la Consiliul Județean
Bihor, înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. 2520/10.08.2015;
Ţinând cont de prevederile Capitolului II din Legea nr. 7/1996 privind
cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare,
de prevederile Capitolului III şi art. 25 din Ordinul nr. 634/2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art. 36 alin 1 din Legea nr. 18/1991 privind
fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „c”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, nr.
11, şi ale art. art. 45 alin. 3, art. 115 şi art. 119 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 formarea unui număr cadastral în suprafaţă de 986
mp, (aflat sub drumul de acces care duce la amplasamentul unde se va
construi platforma de stocare temporară din cadrul proiectului „Sistem de

Management integrat al deșeurilor solide din județul Bihor și către Depozitul
de deșeuri neconforme din orașul Ștei), număr cadastral ce se va constitui
din numerele topografice după cum urmează:
- nr. top. 1500 în cotă de 43 mp/2271 mp înscris în CF 126 Ștei;
- nr. top. 1501 în cotă de 161 mp/542 mp înscris în CF 126 Ștei;
- nr. top. 1502/10 în cotă de 782/244749 mp înscris în CF 3532 Ștei;
Art. 2 - Se aprobă notarea numărului cadastral nou format în
suprafaţă
de 986 mp care se formează în favoarea Oraşului Ştei.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocuț Sorin şi
consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Consiliul Județean Bihor,
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Beiuş;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing. Topo. Tocuț Sorin;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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