ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI ALEȘD

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei documentații cadastrale pentru alipirea
unor imobile din proprietatea publică a orașului Aleșd

Consiliul local al orasului Alesd;
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 1645 din 06.02.2020; raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 1784 din
07.02.2020 şi de avizele 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, privind cadastrul şi
publicitatea imobiliară, cu modificările ulterioare, ale art. 23 lit. ”e”, art. 132 alin(1), art. 135
alin(1) lit.b) 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” și art. 196 alin(1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă planul de amplasament și delimitare a imobilelor din proprietatea
publică a orașului, cu propunerea de alipire după cum urmează:
Parcela care se
Imobile care
Suprafața
Număr
Suprafața
formează
se alipesc
imobile(mp) cadastral nou totală parcela
format
nou formată
Parcela nr. 1
101539
7236
105108
45.492 mp
101536
30174
101875
175
101847
7907
Art.2 Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea
unei noi coli de Carte Funciară, cu numărul cadastral nou format, identificat la art.1 din
prezenta hotărâre și în documentația avizată de O.C.P.I. Bihor sub nr. 24298 din 12.12.2019,
reprezentând terenuri 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
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Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie

