
                      JUDE UL BIHORȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘ

 
                                                             H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Planului de amplasament i delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire aș
terenului identificat  cu nr.cadastral 50575,în două loturi,precum  i trecerea din domeniul privatș
în domeniul public al comunei Chi laz a unor imobile-construc ii i terenuri ș ț ș

                         Analizând Expunerea de motive cu nr.5.120/10 octombrie 2018 a primarului
comunei ,
                         Având în vedere raportul compartimentului de resort cu nr.5.121/10 octombrie
2018 i raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local,ș
                        inând seama de prevederile:Ț
                            -art. 24 alin.(3),art. 25 (1) i alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului i ș ș
publicită ii imobiliare,republicată,cu modificările i completările ulterioare;ț ș
                       - art. 554,art.858,art.859 alin.(2), art.863 lit.e),art.879 , art.880 i art.888 ș din Legea
nr.287/2009,republicată –Codul civil;    
                       - art. 269 - alin (1) i alin.(2) din Legea nr.134/2010 -ș republicată, Codul de 
procedură civilă;
                       - art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
                       -art.24 alin.(3) din Legea nr.7/1996  a cadastrului i publicită ii imobiliare,ș ț
                       -art.132 alin.(1),art.133 alin.(1), art.134 din Ordinul Directorului General al
Agen iei  Na ionale  de  Cadastru  i  Publicitate  Imobiliară  nr.  700/2014  privind  aprobareaț ț ș
Regulamentului de avizare,recep ie i înscriere în registrul de carte funciară,ț ș
                       În temeiul dispozi iilor art.10,art.21 alin.ț
(1),art.36  alin.(1)  i  ș alin.(2)  lit.c)  ,art.45  , art.115  alin.(1)
lit.b),art.119,art.120  i  din  Legea  administra iei  publiceș ț locale
nr.215/2001,republicată,cu  modificările  i  completărileș
ulterioare,
                       Consiliul local al comunei Chi laz,cuș  11 voturi “pentru” din numărul total de 12
consilieri în func ie i 11 consilieri prezen i,ț ș ț
                                                           H O T Ă R Ă  T E:Ș
                      Art.1.-Se aprobă Planul de amplasament iș delimitare  a
imobilului,cu propunerea de dezlipire i formare de noi numere cadastrale,după cum urmează:ș
Situa ia înainte de dezlipireț Situa ia  dupăț

dezlipire
Categoria
de
folosin ăț

Nr.cadastral Nr.CF Suprafa aț
nr.cadastral
mp

Catego-
ria  de
folosin ăț

Descrierea
terenului

LOT 1 2088 mp Cur i-ț
construc iiț

50575 50575 3188 Cur i-ț
construc iiț

Teren
intravilan
împrejmuit
par ialț

LOT 2 1100 mp Cur i-ț
construc iiț

Total: 3188 mp 3188 mp
                      Art.2.-Se aprobă înscrierea în eviden ele de publicitate imobiliară prin deschidereaț
a  2(două)  noi  coli  de  Carte  funciară  pentru  numerele  cadastrale  reprezentând  loturile
constituite,conform Planului  de  amplasament  i  delimitare  a  imobilului  aprobat  la  art.1  dinș
prezenta hotărâre.



                       Art.3.-Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei
Chi laz a imobilului - teren intravilan situat în localitatea Chi laz la nr. administrativ 250,înș ș
suprafa ă  de 2.088 mp,rezultat în urma dezlipiriiț  .

Art.4.-Se  aprobă  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al  comunei
Chi laz  a  imobilului  -  teren  intravilan  situat  în  localitatea  Chi laz  la  nr.administrativ  250,înș ș
suprafa ă totală  de  655 mp,situat  pe numărul  cadastral  50676,înscris  la  A1 în  C.F.nr.50576ț
Chi laz;ș

Art.5.-Se  aprobă  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al  comunei
Chi laz  a  imobilului  -  construc ii  administrative(sediu  primărie  i  consiliul  local)  situat  înș ț ș
localitatea Chi laz,la nr.administrativ 250,cu suprafa a construită la sol de 201 mp,amplasate peș ț
numărul cadastral în suprafa ă de 2088 mp nou format ca urmare a dezlipirii aprobate la art.1 dinț
prezenta hotărâre.

Art.6.-Se  aprobă  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al  comunei
Chi laz  a  imobilului  -  construc ii  administrative  i  social  culturale(cămin  cultural)ș ț ș  situat  în
localitatea Chi laz,la nr.administrativ 250, cu suprafa a construită la sol de 391 mp,amplasate peș ț
numărul cadastral în suprafa ă de 2088 mp nou format ca urmare a dezlipirii aprobate la art.1 dinț
prezenta hotărâre.       
                      Art.7.-Se împuternice te primarul comunei pentru a semna actul de dezmembrareș
în formă autentică i orice alte înscrisuri privind opera iunea de dezlipire a imobilului prevăzut laș ț
art.1 din prezenta i de întabulare a imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri. ș
                      Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredin ează primarulț
comunei i compartimentul urbanism.ș
                      Art.9.-Prezenta hotărâre se comunică:
                               -Oficiului de cadastru i publicitate imobiliară Bihor;ș
                               -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                               -primarului comunei i compartimentului urbanism.ș
           

                                    
                                    Presedinte de edin ă,ș ț
                                         Layos Bertalan
                                                                                                                   Contrasemnează,
                                                                                                                          Secretar,
                                                                                                                       Ioan Tiriteu
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