
ROMANIA 
            JUDEȚUL BIHOR 
            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA 
 
 
                                                       H O T Ă R A R E A  Nr.9.- 
                                                         din 27 ianuarie 2021.- 
 
 
                     privind aprobarea dcumentației tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris 
în CF 50822,situat în localitatea Otomani,comuna Sălacea,județul Bihor; 
 
                   Consiliul local al comunei Sălacea,județul Bihor, 
                   Analizand proiectul de hotărare a Primarului  comunei Sălacea și Referatul de aprobare 
cu nr.381 din 26 ian.2021; 
                  Referatul de specialitate întocmit de referentul agricol din aparatul de specialiate al 
Primarului comunei Sălacea cu nr.380 din 26 ian.2021; 
                 Documentația întocmită de inginerul topograf Balint Iosif Gavril în acest scop; 
                 Luand în considerare Avizul comisiei buget – finanțțe,gospodărie comunală; 
                 Avand în vedere prevederile; 

- art.25 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art.879 din Codul civil – Legea nr.287/2009; 
- art.269 din Codul de procedura civilă – Legea nr.134/2010 și ale ar.8 din 

Legea nr.36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială; 
                  În temeiul prevederilor art.129,alin.1),alin.2) lit.c.),art.139 și art.196 alin.1)litare a)din 
O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
               În unanimitate de voturi pentru, 
 
                                                        H O T Ă R A Ș T E; 
 
              Art.1.-Se aprobă documentația tehnică de dezmembrare a imobilului teren intravilan situat 
în localitatea Otomani,comuna Sălacea,județul Bihor în suprafața de 45.371 mp.identificat în CF.Nr. 
50822,conform documentației cadastrale; 
             Art.2.-Imobilul descris la art.1 va fi dezmembrat în 2 loturi,astfel; 
                           Lotul 1 în suprafața de 100 mp.teren intravilan; 
                           Lotul 2 în suprafața de 45.271 mp.teren intravilan; 
             Art.3.-Se însușește documentația cadastrală  recepționată sub nr.17371/18.11.2020 de către 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ca parte integrantă din prezenta hotărare; 
            Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari se încredințează Primarului 
comunei Sălacea și Compartimentul agricol din cadrul  aparatului de specialitate al primarului; 
           Art.5.-Prin grija secretarului general al comunei Sălacea prezenta hotărare se comunică în 
termenul prevăzu de lege tuturori factorilor interesați și se aduce la  cunoștință publică; 
 
 
                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        Contrasemnează, 
                                   Vida Attila – Jozsef                                             Secretar general UAT, 
                                                                                                                            Tatai Tibor 


