coNsrLrul LOCAL AL

ORASULUI

$TEI
H O T A N A R E A Nr. 111
Din 3O august 2018

privind aprobarea formErii unui numir cadastral nou in suprafafi de
SI
607 mp sl trecerea acestei suprafete pentru '?Sli{Ty
-VERDE
PLATFdRMA gaLesTATA AFERENTE STRAZII CVZA \TODA DIN ORASUL
numinrlui sadastral nou din
STEIT, precum gi aprobarea trecrerii
iroprietatla Statuiui Roma,n, in proprietatea orapuluri $tei 9i domeniul
public al ora;ului $tei.
La inifiativa primarului
AvAnd in vedere raiortul de s

litei, ing. Balaj Gherorghe lulian;
e qi expunerea de rnotive inregistrate la
nr. g1g6l2ot8 intocmit de dl. Tocu! Teodor Sorin, consilier patrimoniu cadastru in cadrul Primdriei oraqului
formdrii unui numd.r cadastral nou in
nr.top IO3l6=607

pentru

,,SPATIU

ecum 9i aprobarea trecerii numdrtlui
CUZA VODA DIN
cadastral nou din proprietatea Statului Rom6n, in proprit:tatea oragului $tei 9i
domeniul public al oraqului $tei.
Legea nt. 71 1996 priuind
Jin6,nd cont cle prevederile Capitrolului II din
cadasirut gi publicitatea imobiliard, cu rrrodifrcErile qi completdrile ulterioare, de
prevederile Ordinului nr.
conlinuhtl gi modul de tnto
in cqrtea funciard, cu m
2L311998 privind proprtetatea publicd 9i regimul junldic aI acesteia, cu
modificdrile qi compietdrile ulterioare.
intemeiulari.36, alin 2,Iit. oc", Ellin. (5), lit.,c", alin. (6), Iit.,*, nr' 11,
ale art. art. 45 alin. 3, art. 115 9i art. 119 djn Legea :rllr.2l5l2oo1 privind
irile qi complet6rile ulterioare;
administr

HorAnAsrE:
Se aprobd formarea unui numd.r cadastral. nou in suprafatd' de
607 mp din CF 63{ STEI si trecerea acestei suprafete pentru ,,SPATIU VERDE
DIN oRA$uL
si plnmonrun BALAsTATA AFEREN'IE srRAzr cuz{ voDA
nou din proprietatel
STEI", precum gi aprobarea trecerii numdrului cadastral public al oragului
domeniul
statului Roman, in proprietatea oragului $tei 9i

Art.l -

$tei.

Art. 2 - Se aprobb. trecerea numdruiui cadasrtral nou format din
al

ragului $tei 9i domeniul Public
, @rlqrta "nr. 8 Inttentanrll
I oralulut;ltni, Pozllia nr' 40 '

consilierrrl juridic al Consiliului Local"
Art. 4 - Prezentahotdrdre se comunicS' cu:
- institulia Prefectului - judeful Bihor;
- Primarul Oraqului $tei;
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Oficiul de Cadastru qi Publicitate Imobiliard. Beiuq;
Consilierul juridic al Consiliului Local; .
Ing.Topo. Tocu{ Sorin;
Serviciul U.A.T. din cadrul Primrdriei gtei;
Un exemplar la dosaml cu hot5::6ri.
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