
JUDE UL BIHORȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘLAZ

Chi laz,nr.250,cod po tal 417180,jude ul Bihorșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
C.I.F.5398331

Telefon:0259/362569;fax:0259/362695;
e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro

                                      webb.www.chislaz.ro

                                                                
                                                                      
                                                         H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planurilor de amplasament i delimitare a imobilelor cu suprafe ele de 15794șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
mp,500 mp i 560 mp  cu destina ia drum,respectiv cur i-construc ii situate în satul Hăuce tișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor țul Bihor țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

            Analizând proiectul  de hotărâre privind aprobarea Planurilor  de amplasament  ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
delimitare a imobilelor cu suprafe ele de 500 mp,560 mp i 15794 cu destina ia drum,respectivțul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
cur i-construc ii situate în satul Hăuce ti,ini iat de primarul comunei,țul Bihor țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
            Văzând  referatul de aprobare cu nr.611 /17 februarie 2021 al primarului comunei ,
raportul  compartimentului  de  resort  cu  nr.612  /17  februarie  2021  i  raportul  de  avizare  alșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
comisiei de specialitate a consiliului local,

Ţinând seama de prevederile:
-art.  5 din  Legea  fondului  funciar  nr.  18/1991  ,  republicată  ,cu  modificările  ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

completările ulterioare;
             -art.24  alin.(3)  din  Legea  nr.7/1996  privind  cadastrul  i  publicitateașlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
imobiliară,republicată ,cu modificările i completările ulterioare;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
             -art.269 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă,republicată,cu
modificările i completările ulterioare;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
              -art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată,cu modificările ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
completările ulterioare;
              -art.286 alin.(4) i Anexa nr.4 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor țul Bihor
privind Codul administrativ;
              -art.132 alin.(1),art.133 alin.(1), art.134 din Ordinul Directorului General al Agen ieițul Bihor
Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentuluițul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
de avizare,recep ie i înscriere în registrul de carte funciară,țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

  În temeiul dispozi iilor  art. 129 alin.(2) lit.c),art.139 alin.(3) lit.g) i ale art.196 alin.(1) lit.a)țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,țul Bihor țul Bihor
             Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 13 voturișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
„pentru”

H O T Ă R Ă  T E:ȘLAZ
             Art.1.-Aprobarea deschiderii a   2 (două) noi coli de carte funciară pentru înscrierea
terenurilor identificate cu:
             -număr topografic  88/2  în suprafa ă de 11790 mp  din teritoriul cadastral Chi laz, satțul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Hăuce ti;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
             -număr topografic  311  în suprafa ă de 4564 mp  din teritoriul cadastral Chi laz, satțul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Hăuce ti,  conform  Adeverin ei  emise  de  Oficiul  de  Cadastru  i  Publicitate  Imobiliară  cușlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
nr.122049/22.10.2018 .



              Art.2.-Se aprobă dezlipirea suprafe ei de 500 mp desprinsă din suprafa a totală dețul Bihor țul Bihor
276557  mp  a  imobilului  cu  numar  topografic  233,  conform  Planului  de  amplasament  ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
delimitare a imobilului anexat ,după cum urmează; 
Situa ia înainte de dezlipirețul Bihor Situa ia după dezlipirețul Bihor
Nr.topografic Nr.CF Suprafa ațul Bihor

nr.topogra-
fic
mp

Cate-
goria
de
folo-
sin ățul Bihor

Nr.topogra-
fic/cadastral

Nr.CF Suprafa-
a (mp)țul Bihor

Categoria
de folosin ățul Bihor

233 50085 276557 pasune 233 50085 276057 păsune
- - - - Lot nou 500 Curte  cu

construc iițul Bihor
Total: - 276557 - 276557 -

            Art.3.-Se aprobă dezlipirea suprafe ei de 11230  mp desprinsă din suprafa a totală dețul Bihor țul Bihor
11790 mp a imobilului cu număr topografic 88/2,care va forma împreună cu numărul topografic
311 având suprafa a de 4564 un nou număr cadastral  cu destina ia de drum public  în suprafa ățul Bihor țul Bihor țul Bihor
totală de 15 794,  conform Planului de amplasament i delimitare anexat  ,după cum urmează: șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Situa ia înainte de dezlipirețul Bihor Situa ia după dezlipirețul Bihor
Nr.topografic Nr.CF Suprafa ațul Bihor

nr.topogra-
fic
mp

Catego
-ria  de
folo-
sin ățul Bihor

Nr.topogra-
fic/
cadastral

Nr.CF Suprafa-
a (mp)țul Bihor

Categoria
de
folosin ățul Bihor

88/2 Adeve-
rin ă dețul Bihor
suprafa
ățul Bihor

nr.1220
49/22.
10.
2018

11790 drum 88/2 560 Curte  cu
construc iițul Bihor

Lot nou

11230 drum

311 Adeve-
rin ă dețul Bihor
supra-
fa ățul Bihor
nr.1220
49/22.1
0.2018

4564 drum 4564 Drum 

Total lot 15794 drum
Total: - 16354 - 16354

                Art.4.-Se aprobă  formarea  unui nou  număr cadastral cu suprafa a de 560 mp, rămasățul Bihor
în  urma  dezlipirii   lotului  de  drum  din  numărul  topografic  88/2,  conform  Planului  de
amplasament i delimitare anexat  ,după cum urmează; șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Situa ia înainte de dezlipirețul Bihor Situa ia după dezlipirețul Bihor



Nr.topografic Nr.CF Suprafa ațul Bihor
nr.topogra-
fic
mp

Cate-
goria
de
folo-
sin ățul Bihor

Nr.topogra-
fic/
cadastral

Nr.CF Suprafa-
a (mp)țul Bihor

Categoria
de
folosin ățul Bihor

88/2 Adeve-
rin ă dețul Bihor
supra-
fa ățul Bihor
nr.1220
49/22.1
0.2018

560 Curte
cu con-
struc iițul Bihor

Lot nou - 560 Curte  cu
construc iițul Bihor

Total: - 560 - 560

             Art.5.-Se aprobă înscrierea în eviden ele de publicitate imobiliară prin deschidereațul Bihor
colilor  de Carte  funciară pentru numerele   cadastrale,  conform Planurilor  de amplasament  ișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
delimitare a imobilelor aprobate prin prezenta hotărâre.
            Art.6.-Se împuternice te primarul comunei pentru a semna actul de dezmembrare înșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
formă autentică i orice alte înscrisuri privind opera iunea de dezlipire a imobilelor  prevăzute  înșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
prezenta. 
            Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredin ează primarulțul Bihor
comunei i compartimentul urbanism.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
            Art.8.-Prezenta hotărâre se comunică:
                               -Oficiului de cadastru i publicitate imobiliară Bihor;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
                               -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;țul Bihor țul Bihor
                               -primarului comunei i compartimentului urbanism.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

                                    
                                     Pre edinte de edin ă,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor
                                         Gavril Demjen

                                                                                                               Contrasemnează,
                                                                                                                Secretar general ,
                                                                                                                   Ioan Tiriteu

Nr. 12 din 25 februarie 2021.    


