
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa 

de 2520 mp, din nr. top 1256/1, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor 
precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară 

 
 
Consiliul Local al oraşului Aleşd, 
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 13.336 din 10.11.2015; raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 13.133 din 

10.11.2015 şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, 
cu modificările ulterioare, ale art. 23, art. 132 alin(1), art. 135 alin(1) lit.a) şi alin(3) din Ordinul 
nr. 700/2014 al ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificări şi completări;  
 În baza art. 36 alin (2) lit.”c”, alin (5) lit.”c”, art. 45 şi art. 115 (1) lit.b,  din Legea 
nr.215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1  Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare anexat, pentru dezmembrarea 
suprafeţei de teren conform tabelului de mai jos, în vederea obţinerii avizului şi atribuirii 
numărului cadastral de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor: 

Suprafaţa nr. 

cadastral ce se 

constituie(mp) 

Nr. topografic 

din care se 

constituie nr. 

cadastral 

Nr. CF în care este 

întabulat numărul 

topografic 

Suprafaţa de teren 

înscrisă în CF(mp) 

Suprafaţa ce se 

dezlipeşte din nr. top. 

Pentru constituirea 

numărului cadastral  

2520 1256/1 103666 Alesd 2973 mp 2520 mp 

Art. 2 Se aprobă totodată dezlipirea suprafeţei de teren prevăzută la art. 1, conform 
planului de situaţie anexat şi înscrierea ei în Cartea Funciară. 

Art. 3   Prezenta se comunică cu:  
- Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor 
- Primarul oraşului Aleşd 
- Compartimentul urbanism 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                            MOLNAR IOSIF                      
                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
Aleşd, 26 noiembrie 2015 
Nr. 109 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din cei 15 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 
 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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