
       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea parcelelor identificate  
 cu nr. cadastral 100352 și 102168 

 
 

 Consiliul local al orasului Alesd;  
Luând act de expunerea de motive a primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrată sub nr. 8992 din 09.10.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 8850 din 04.10.2018 şi 
de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 Ţinând seama de dispoziţiile art. 879 alin(1), art. 880 alin(1) din Legea nr. 287/2009, 
privind Codul civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul şi 
publicitatea imobiliară, cu modificările ulterioare, 
 În baza prevederilor art. 36 alin(2) lit”c”, alin (4) lit. „d”, 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 și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire 
a suprafeței de 895 mp, astfel: 
CF în care sunt 
înscrise parcelele care 
se alipesc 

Nr. cadastral parcele 
care se alipesc 

Suprafață parcele nr. 
cadastral care se 
alipesc  

Nr. cadastral 
nou rezultat 
după alipire 

Suprafața nr. 
cadastral nou 
constituit 

100352 100352 439 mp 104602 895 mp 

102168 102168 456 mp 

 Art.2 Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei 
noi coli de Carte Funciară, cu nr. cadastral 104602, identificat la art.1 din prezenta Hotărâre și în 
documentația avizată de O.C.P.I. Bihor cu nr. 25832 din 25.06.2018, reprezentând teren 
proprietate publică a orașului Aleșd.  

Art.3 Se împuterniceşte d-ul primar Todoca Ioan, să semneze pentru şi în numele 
oraşului Aleşd, actul notarial privind alipirea suprafeţelor de teren prevăzute la art.1    
 Art.4 Prezenta se comunică cu:Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, primarul oraşului 
Aleşd, serviciul arhitectului șef 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                                KAJANTO PAUL                      
                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
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