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Din 22 aprilie 2Ol9

Privind aprobarea formirli unui numir cadastral nou in suprafafi de L224
mp f aflat pe nr. top. L9419 = 3L7 mplL22a mp qi L94l1O = 9O7 mp - din CF 3582
$tei qi CF 3448 $tei I aferent pentnr ,CLADIRtrD ANE| (A (FOSTA SCOALA GDNEIRALA
VDCHE - f953 - INTERNATI", precum qi aprobarea trecerii numirului cadastra,l nou
din proprietatea Statului Romin, in proprietatea oraqului $tei 9i domeniul public al
oraqului $tei.
La ini{iativa primarului oraqului $tei, ing. ISalaj Gheorghe Iulian;
AvAnd in vedere raportul de specialitate qi expunerea de motive inregistrate I,a nr.
169812019 intocmit de dl. Tocuf Teodor Sorin, consilier patrimoniu - cadastru in cadrul
Primdriei oragului $tei, prin care propune aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou
in suprafa!5. de 1224 rnp ( allat pe nr. top. 19419 = 3I7 rnp I 1228 rnp gi l9a / 1O == 9O7
mp - din ,CF 3582 $tei 9i CF 3448 $tei ) afer,ent pentru "CLADIRE ANEXA (FlfSTA
SCOALA GENERALA VECHE 1953 INTEI{NAT)", precum 9i aprobarea trecerii
numdrr.rlui cadastral nou din proprietatea Statului RomAn, in proprietatea oragului l)tei gi
domeniul public aI oraqului $tei.
Jinancl cont de prevederile Legii nr. 7 11996 priuind cadastrul Si public;itatea
imobiliard. actualizatd. - art. 1, alin. (1) Si (2), pte prevederile Ordinului nr. 70012014
pentnt aprobarea Regulamentului priuind cottfinutul gi modelul de intocmire a
doanmentafiilor cadastrale in uederea tnscrierii in. Cartea Funciard, actualizat - artl. L2,
alin. (1) Si (21, art.78, alin. (1) qi (2) Si pe prrevederile Legii nr.2I3/I998 priuind
proprietatea publica gi regimul juridic al acesteia (zrrt. 3 alin. (a) qi art. 4), cu modifrcdrile
gi completdrile ulterioare.

in temeiul art. 36, alin 2,Iit. ,,c", ale art. art. 45 alin. 3 qi art. 115 din Legea nr.
2l5l2OOl privind administrafia public5.local5., cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Conslliul Loca,l al orasului Steii',

HOrAnArlrE:
4rt.1- Se aprobd. formarea unui unui nurnd.r cadastral nou in suprafa!5 de L224
mp, aferent pentru ,CLI\DIRE AITE)XA (FOSTA SICOALA GENERALA VDCHE - 1953 INTERNATf', numdr cadastral care se va constituri din urmS.toarele numere topografice:
- nr. top. L9419 = 3L7 mplL22a mp mp din CF 3582 $tei;
- nr. top. L94l1O = 9O7 mp din CF 3448 $tei
Arl,. 2 - Se aprobS. trecerea num5rului r:adastral nou format din proprietatea
Statului RomAn, in proprietatea oragului $tei gi do,meniul public al oragului $tei, contfonn
HG nr. 9VO/2OO2, ante:Ka nr. 8 - Inventatttl bunurllor cole apa4ln dotncnlulul
pttbltc al ora;ului $tet, pozllTa nr. 68 .
Att. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6:ri de
incredinfeazS. Primarul oraqului $tei, Serviciul U,{,T, ing. topo. Tocuf Sorin qi consi.lierul
juridic al Consiliului Local.
Art'.. 4 - Prezenta hotdrdre se comunicS. cu:
- Institufia Prefectului - judeful Bihor;
- Primarul Oragului $tei;

-

Ofrciul de Cadastru qi Publicitate Imobiliard Beiuq;

-

Ing.Topo. Tocuf Sorin;

_,r!

:

PRE$EDINTE DE $EDINTA

JAII

Hoti

a fost a fost adoptati cu unanimitatre
din totalul, de 15 consilierif.
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