coNsILruL LocAL AL ORASULUI

sTEr

HoTAnAREANT.

168

Din 22 noiembrie 2O18

Privind aprobarea formirii unui numi,r cadastral nou in suprafa.ffl de
lo126 mp ( aflat pe nr. top. 312 12 = 84 mplLITS mp, 3lLlL = 245 g1ltf ZS4
mp, 3O916 = LS6 mpl195 mp, 301817 = 23O mpl287t np - din CF SZ2 gtei ,
3ltll2 = 63 mp/191o Ep, 309/11 = 24E1191o mp din cF gzr2 gtei
f ,aferent pentru ,coLEGIuL TEHNIC UNIREA din oragul gtei, str.
Independenfei nr. 19 magaziilor', precum qi aprobarea trecerii
numirului cadastral nou ".ona
proprietatea
din
Statului Ronin, in proprietatea
oraqului gtei qi domeniul public al oragului gtei.
La iniliativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe lulian;
AvAnd in vedere raportul de specialitate qi expunerea de motive inregistrate
la nr. 506412018 intocmit de dl. Tocuf Teodor Sorin, consilier patrimcniu cadastru in cadrul Primdriei oraqului $tei, prin care propune aprobarea formdrii
unui numdr cadastral nou in suprafafd. de 1026 mp ( a-flat pe nr. top. 31212 : 84
mpl1173 mp, 3lllI = 245 mpl754 mp, 309/6 = 156 mp/195 mp, 308/7 = 23O
mpl2871 mp - din CF 572 $tei, 3Ill 12 = 63 mpl l91O mp, 3O9l II : 2481 1910
mp din CF 3212 $tei ),aferent pentru,COLEGIUL TEHNIC UNIREA din oraqul
$tei, str. Independenfei nr. 19 - rcraa rnagaziilof , precum qi aprobarea tl'ecerii
numdrului cadastral nou din proprietatea Statului Rom6.n, in proprietatea

oraqului $tei qi domeniul public al oraqului gtei.
finand cont de prevederile Legii nr. 711996 priuind cadastrul gi public:itatea
imobiliard actvalizate - art. l, alin. (1) qi (21, pe prevederile Ordinului nr.
7OOl2Ot4 pentru aprobarea Regulamenfiilui priuind con[inutuI gi modeiiul de
tntocmire a docum.entafiilor co.d.astrale tn ued.erea tnscrierii in Cartea Furr.ciard,
actualbat - art. 12, alin. (1) Si (21, ffit. 78, alin. (1) Si (2) Si pe prevederile Legii nr.
2l3l 1998 priuind proprietatea publicd gi regimul juridic al a.cesteia (art. 3 alin. (a)
gi art. 4), cu modific6.rile qi completErile ulterioare.
in temeiul art. 36, alin 2,Iit. ,e, ale art. art. 45 alin. 3 gi art. 115 din Legea
nr.2l5l2OOl privind administrafia publicS. locald, cu modificd.rile qi completdrile
ulterioare;

Cp.ttslllul Inca'l a.l orasulul Std,.

norAnAsrp:
Art.l - Se aprobS. formarea unui numdr cadastral nou in suprafafri.To26
ffip, aferent pentru "COLEGIUL TEHNIC UNIREA din oragul $tei. str.

Independenfei nr. 19 - zona magaziitof , numdr cadastral care se va constitui
din urmdtoarele numere topografice:
- nr. top. 3L212 = 84 mpl1173 mp mp din CF 572 gtei ( .19O) ;
- nr. top. Sllll = 245 mpl754 mp din CF 572 gtei | .1291 i
- nr. top. 3o916 = 156 mp/195 mp din CF 572 gtei ( .a13f ;
- nr. top. 30el7 = 230 mpl2aTl mp din CF 572 gtei lAl.a3s} ;
- nr. top. Slll L2 = 63 mp/ 1910 mp din CE 32L2 gtei ;
- nr. top. 3O9lLt = 24ElLgtO mp din CF 3212 gtei.

Art. 2 - Se aprobd trecerea numd.rului cadastral nou format din
proprietatea Statului Rom6n, in proprietatea oragului $tei qi domeniul public al
oragului $tei, con,fonn HG nr. 97O/2OO2, qnexq. nr. 8 - Inventarul bun'urilor
cqre alra4Tn dontenlulut publtc al oraEuhtt $tel" pozSla nr. 82 .

Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor

prezentei hotdrAri de
incredinfeazl. Primarul oraqului $tei, Serviciul UAT, ing. topo. Tocul Sorin gi
consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 4 - Prezenta hotirAre se comunicd. cu:
- Institufia Prefectului - judetul Bihor;
- Primaml Oragului gtei;
- Oficiul de Cadastm qi hrblicitate Imobiliard Beiuq;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Ing.Topo. Tocuf Sorin;
- Serviciul Economic;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primdriei gtei;
- Un exemplar la dosarul cu hotd.rAri.

CONTRASEMNEAZA

Hotirireaafostafost

vot
prezenfi
de
15
consllierif.
consilieri
din
totalul
,impotrivl"(14

,pentrut

qi un

