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         JUDEȚUL BIHOR 

           CONSILIUL LOCAL AL 

           ORAȘULUI ALEȘD 

 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului identificat cu număr 

topografic 924/16 înscris în CF 45 Cuzap Pădurea Neagră  
proprietate privată a orașului Aleșd 

  
 

Consiliul Local al oraşului Aleşd, 
Luând act de expunerea de motive a primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 486 din 21.01.2019; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 353 din 16.01.2019 
și de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleșd;  
 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea 
imobiliară, cu modificările ulterioare, ale art. 23 lit.”e”, 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 dezlipirea din imobilul identificat cu număr topografic 924/16 din CF 
nr. 45 Cuzap având o suprafață de 41.702 mp înscrisă în domeniul privat al orașului Aleșd, a 
cotei de 2583 mp conform tabelului de mai jos și înscrierea parcelei nou formate în 
evidențele cărții funciare cu numărul cadastral ce urmează a-i fi atribuit de la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor: 

CF teren care 
se parcelează 

Nr topografic 
teren care se 
parcelează 

Suprafața totală 
care se 
parcelează 

Categorie de 
folosință 

Suprafață (mp) 

45 Cuzap 
Pădurea 
Neagră 

924/16 2583/41702  mp CC 277 
DR 541 

CC 623 

CC 593 

DR 549 

TOTAL 2583  

Art. 2   Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, Primarul 
oraşului Aleşd, Serviciul arhitectului-șef 
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Aleşd, 29 ianuarie 2019 
Nr. 7 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


