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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul topografic 
1261/2 Aleșd  

 
 
Consiliul Local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 7413 din 10.09.2019; raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 7465 din 

11.09.2019 şi de avizele 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 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 dispozițiilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. ”c”, art. 139 alin(1) și alin(3) lit. ”g”, art. 

287 lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1  (1) Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topografic 1261/2, înscris în 

CF nr. 1306 Aleșd cu o suprafața de 452/1991 mp, proprietatea orașului Aleșd, în 3 parcele 

conform documentațiilor cadastrale recepționate Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, 

precum și înscrierea acestora în cartea funciară. 

 (2) Prin dezlipirea imobilului descris la alin 1 se formează 3 corpuri de proprietate 

distincte, după cum urmează: 

 a. Imobilul identificat cu nr. cadastral 104973 cu suprafața de 153 mp 

 b. Imobilul identificat cu nr. cadastral 104954 cu suprafața de 151 mp 

 c. Imobilul identificat cu nr. cadastral 104951 cu suprafața de 148 mp  

Art. 2   Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, Primarul 

oraşului Aleşd, Serviciul arhitectului-șef 
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Aleşd, 30 septembrie 2019 
Nr. 91 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie          


