
                        JUDE UL BIHORȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘ

  
H O T Ă R Â R E                                                                        

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor 
cu suprafeţele de  22923 mp i ș 19433 mp – sat Chi laz, respectiv pentru înscrierea acestora înș
proprietatea publică a comunei Chi laz , ș cu destinaţia - drum public în comuna Chi laz, ș sat

Chi lazș

Având în vedere  Planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafeţele de 22923 mp, 
cu nr. topografice 456/2, 308, 602/2 ,respectiv de 19433 mp cu nr. topografice 309, 761, 765/2, 954 – 
sat Chi laz, ș reprezentând  drumuri publice aflate în domeniul public al comunei Chi laz, ș sat  Chi lazș ;

Văzând raportul compartimentului de resort cu nr.5.755 din 14 noiembrie 2018 i raportul de avizare ș
al comisiei de specialitate a consiliului local;

Ţinând seama de prevederile:
-art. 5  Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicată ,cu modificările i comletările ulterioare;ș   

             -art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările iș
completările ulterioare;
             -art.24 alin.(3) din Legea nr.7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliară,republicată ,cuș
modificările i completările ulterioare;ș
             -art.269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă,republicată,cu modificările iș
completările ulterioare;
              -art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată,cu modificările i completărileș
ulterioare;
              -art.120 din Legea administra iei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările iț ș
completările ulterioare;

În temeiul dispozi iilor ț  art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) i ale art.115 alin.(1) lit.b) ș  din  Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată i actualizată,ș

                         Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă de îndată,cu 12 voturiș ș ț  “ pentru” din numărul
total de 12 consilieri în func ie,ț

H O T Ă  R Ă  T E:Ș

Art. 1 Aprobarea deschiderii a 2 (două) noi coli de carte funciară  pentru înscrierea terenurilor
identificate   cu: 

- nr. topografic 456/2, 308, 602/2  - în suprafaţă de 22.923 mp din teritoriul cadastral Chi lazș
,sat Chi laz. ș

- nr. topografic 309, 761, 765/2, 954 - în suprafaţă de 19.433 mp din teritoriul cadastral Chi lazș
,sat Chi laz.ș

conform Adeverinţei O.C.P.I. Bihor, nr. 122044 / 22.10.2018, reprezentând teren - proprietate publică a
comunei  Chislaz ,sat Chislaz.

Art.  2   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului  cu suprafaţa  de 22.923
mp, astfel: 

   Suprafaţa 
nr. cadastral 
nou constituit

   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. top

Suprafaţa
de teren 
înscrisã

în
Adeverint

a
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii



22.923

456/2
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 122044/22.10.2018

4607 4607

Teren cu categoria de folosință
drum

–    proprietate publică a 
comunei Chișlaz

308
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 122044/22.10.2018

19602 17796

602/2
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 122044/22.10.2018

4694 520

Art.  3   Aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa  de 19.433
mp, astfel: 

   Suprafaţa 
nr. cadastral 
nou constituit

   - mp -

Nr. topo.
 din care se
constituie 

nr.
cadastral

Nr. CF 
sau 

Adeverinţă 
în care este înscris

nr. top

Suprafaţa
de teren 
înscrisã

în
Adeverint

a
- mp -

Suprafaţa ce se
dezlipeşte din nr.

topo pt.
constituirea nr.

cadastral
-mp-

Observaţii

19.433

309
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 122044/22.10.2018

23472 9844

Teren cu categoria de
folosință drum

–    proprietate publică a
comunei Chișlaz

761
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 122044/22.10.2018

3381 1100

765/2
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 122044/22.10.2018

4597 4597

954
Adeverinţa 

O.C.P.I. Bihor 
Nr. 122044/22.10.2018

3892 3892

Art. 4    Aprobarea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 2(două)
noi coli de carte funciară pentru imobilele identificate la art.  2 i 3 ș din prezenta hotărâre , reprezentând
teren - proprietate publică a comunei Chi laz , cu destinaţia – ș drumuri publice, astfel:

 drum   în sat Chi laz ș - cu suprafa a de  ț 22923 mp;
 drum   în sat Chi laz ș - cu suprafa a de  ț 19433 mp.

        Art. 5    Aprobarea actualizării inventarului domeniului public al vomunei Chi laz referitor laș
imobilele-drumuri situate în satul Chi laz.ș

                Art. 6.     Prezenta hotărâre se comunică :
                 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
                 - Primarulului comunei Chi laz ;ș
                 - Compartimentului  urbanism;
                 - O.C.P.I. Bihor- Serviciul de Carte Funciară.  

                                              
                                       Pre dinite de edin ă,ș ș ț
                                           Layos Bertalan
                                                                                                                Contrasemnează,
                                                                                                                      Secretar,
                                                                                                                   Ioan Tiriteu
Nr. 46 din 15 noiembrie 2018.


	H O T Ă R Â R E

