ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAŞULUI ALEŞD

HOTĂRÂRE
privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu numerele cadastrale 104132,
104302, 104315 și 104403 Aleșd, în suprafață totală de 3215 mp
proprietate publică a orașului Aleșd
Consiliul Local al oraşului Aleşd,
Luând act de referatul de aprobare a primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 1689 din 20.02.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 1663 din 20.02.2018
și de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și
publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 132, art. 133,
art. 134 și art. 135 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;
Luând în considerare prevederile art. 879 – 880 din Legea nr. 287/2009, privind Codul
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 36 alin (2) lit.”c”, alin (5) lit.”b ”, 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 (1) Se aprobă alipirea imobilelor – terenuri, proprietate publică a orașului Aleșd,
identificate după cum urmează:
-teren cu nr. cadastral 104132, înscris în CF nr. 104132, în suprafață de 92 mp
-teren cu nr. cadastral 104302, înscris în CF nr. 104302, în suprafață de 99 mp
-teren cu nr. cadastral 104315, înscris în CF nr. 104315, în suprafață de 115 mp
-teren cu nr. cadastral 104403, înscris în CF nr. 104403, în suprafață de 2908 mp
(2) În urma alipirii parcelelor de la alineatului(1), se va forma un corp de proprietate nou
cu numărul cadastral 104433, cu o suprafață totală de 3215 mp cu destinația de drum.
Art.2 Se împuternicește primarul orașului Aleșd să semneze actul de alipire în forma
autentică.
Art. 3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, Primarul oraşului
Aleşd, Serviciul arhitectului-șef
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie

