ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA
H O T Ă R A R E A Nr.10.din 27 ianuarie 2021.privind însușirea documentației topo – cadastrale de înscriere în Carte funciară ai unori terenuri
din intravilan în localitatea Sălacea ,comuna Sălacea,județul Bihor.Consiliul Local al Comunei Sălacea întrunităn ședința de lucru ordinară din 27 noiembrie 2021;
Examinand proiectul de hotărare privind însușirea documentației topo – cadastrale de înscriere în
Carte funciară al unori terenuri din intravilan din localitatea Sălacea,comuna Sălacea,județul Bihor,inițiat de
primarul comunei,obținan aviz favorabil din partea Comisiei de specialitate pe langa Consiliul local
Sălacea,precum și referatul de aprobare al primarului;
Vazand Referatul de specialitate cu nr.253 din 20.01.2021 întocmit de referentul agricol din
aparatul de specialitate al primarului comunei Sălacea,precum și Referatul de aprobare al primarului.
Reținand prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr.700/2014,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii cadastrului și publiccității
imobiliare nr.7/1996,republicată,,ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică,precum și ale
Codului Civil;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1,art.139 alin.3 lit.e și g și art.196 alin.1 lit.a din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
H O T Ă R A Ș T E;

Art.1.-Se aprobă delimitarea și înscrierea în CF nou Sălacea,sat.Sălacea,în favoarea
Comunei Sălacea în domeniul privat ai unori terenuri din intravilan,după cum urmează;
1.

Teren în intravilan,delimitat de proprietăți
private

Cf.1601,nr.top.3537,Cf.3567,nr.
top.3539,Cf.2979,nr.top.3540,Cf.
nr.844,nr.top.3541 și 3542,și
Cf.111 cu nr.top.3543 și 3544

în
suprafața
totală de
48253 mp.

conform mem.tehnic
și al planului de
amplasament și delimitare a imoblului

Art.2.-Se însușește documentația topo – cadastrală de înscriere în carte funciară ale imobilului mai
sus amintit,situată în localitatea Sălacea,întocmit de persoană fizică autorizată ing.Farkas Gabor - Janos ce se
constituie în anexă care face parte integrantă la prezenta hotărare;
Art.3.-Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărari se încredințează primarul comunei Sălacea și
se comunică celor interesați prin grija secretarului general al comunei Sălacea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vida Attila - Jozsef

Contrasemnează,
Secretar general UAT,
Tatai Tibor

