
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
C.I.F.5398331

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

                                                                    
H O T Ă R Â R E

privind clasificarea, denumirea i declararea ca fiind de interes public local a unor drumuriș
publice, situate în intravilanul i extravilanul comunei Chi laz, jude ul Bihor,cu înscriereaș ș ț

dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Chi lazș

      Având în vedere  :

          -Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre ini iat de primarul comunei Chi laz ,ț ș
înregistrat la nr.4.598 /20.10.2021;
          -Raportul compartimentului de resort  nr. 4.599/20.10.2021   ;
          -Avizul  comisiei de specialitate a consiliului local;  
          -Hotărârile Consiliului local nr.30/19.08.1999 privind însu irea inventarului bunurilorș
apar inând  domeniului  public  al  comunei  Chi laz,cu  modificările  ulterioare,nr.19  dinț ș
17.02.2017,nr.11 din 28.02.2018 respectiv nr.27 din 21.05.2021;
       inând seama de prevederile :Ț
            -art.286 alin.(1)  i  alin.(4)  ,art.287 lit.b),art.289 din  Ordonan a de Urgen ă aș ț ț
Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ  i pct.1 din Anexa nr.4  privind LISTAș
cuprinzând  unele  bunuri  care  aparţin  domeniului  public  al  comunei,  al  oraşului  sau  al
municipiului  la Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ;ț ț
            -art.858 i art.863 lit.f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cuș
modificările i completările ulterioare;ș
           -art.24 alin.(1-3)  ,art.27,art.28  alin.(5-8)  ,art.41  alin.(5)  din Legea  nr.7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
            -art.3 lit.a),art.4 lit.a),art.5 lit.c) i art.8 din Ordonan a Guvernului nr.43/1997 privindș ț
regimul drumurilor, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
            -art.5  i  art.104  lit.d)  din  Legea  fondului  funciar  nr.18/1991,republicată,cuș
modificările i completările ulterioare;ș
            -Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii func ionaleț
a  drumurilor  publice  i  a   drumurilor  de  utilitate  privată  deschise  circula iei  publice,cuș ț
modificările i completările ulterioare; ș
             -Ordinului Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliară nr.700/2014ț ț ș
privind aprobarea Regulamentului de avizare,recep ie i înscriere în eviden ele de cadastru iț ș ț ș
carte funciară,cu modificările i completările ulterioare;ș
         În temeiul  dispozi iilor ț art.129 alin.(2) lit.b) i c), alin.(4) lit.d), art.139 alin.(1), art.139ș
alin.  (3)  lit.g)   i  ale  art.196 alin.(1)  lit.  a)ș . din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ,
         Ini iez următorul proiect de hotărâre:ț
         Consiliul local al comunei Chi laz ș

                                                        H O T Ă R Ă  T E:Ș



Art.1.Toate  bunurile  înscrise  în  Anexa  la  prezenta  hotărâre  sunt  drumuri  publice
conform art. 3 lit. a) din Ordonanta 43/1997 i sunt deschise circula iei publice potrivit art. 4ș ț
lit. a) din Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

Art.2.Se aprobă clasificarea unui număr de 27 drumuri de interes local  de pe raza
comunei Chi laz i încadrarea acestora ca drumuri de exploata ie agricolă, respectiv drumuriș ș ț
vicinale, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se declară ca fiind de interes public local un număr de 27 drumuri, situate în
intravilanul i extravilanul comunei Chislaz, jude ul Bihor, conform Anexei  care face parteș ț
integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4.Consiliul local Chi laz î i însu e te documenta ia care a stat la baza înscrierii înș ș ș ș ț
Extrasele  de Carte  Funciară,  înscriere  provizorie:nr.  52031 Chi laz,  nr.  52056 Chi laz,nr.ș ș
52055 Chi laz, nr. 52040 Chi laz, nr. 52032 Chi laz, nr. 52037 Chi laz, nr. 52033 Chi laz, nr.ș ș ș ș ș
52039 Chi laz, nr. 52038 Chi laz, nr. 52034 Chi laz, nr. 52035 Chi laz,nr. 52036 Chi laz, nr.ș ș ș ș ș
52053 Chi laz, nr. 52042 Chi laz, nr. 53999 Chi laz, nr. 53974 Chi laz, nr. 53978 Chi laz, nr.ș ș ș ș ș
53975 Chi laz, nr. 53984 Chi laz, nr. 53985 Chi laz,nr. 53998 Chi laz, nr. 53986 Chi laz, nr.ș ș ș ș ș
54002 Chi laz, nr. 54001 Chi laz, nr. 53983 Chi laz, nr. 54000 Chi laz, nr. 52414 Chi laz, iș ș ș ș ș ș
î i dă acordul pentru efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive în cartea funciarăș
a  bunurilor  imobile  care  fac  obiectul  prezentei  hotărâri,  respectiv  înscrierea  dreptului  de
proprietate publică în favoarea comunei Chi laz.ș

Art.5.Se  va  actualiza  denumirea  bunurilor  în  căr ile  funciare  prin  men ionareaț ț
denumirii bunurilor, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.6.După finalizarea formalită ilor de publicitate i carte funciară imobilele vor fiț ș
înscrise  în  Inventarul  bunurilor  care  apar in  domeniului  public  al  comunei,  conformț
procedurii prevăzute de art. 289 din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul administrativ.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredin ează primarul comuneiț
Chi laz.ș

Art.8.Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local  i se  comunică: ș
            -Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor;
            -Compartimentului urbanism;
            -Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară.ș

                    
                     Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                          Viorel Horgoș
                                                                                                Contrasemnează,
                                                                                                Secretar general,
                                                                                                     Ioan Tiriteu

Nr.66 din 16 decembrie 2021.



ANEXA 

la H.C.L. nr.66 din 16.12.2021

Nr.
crt.

Denumirea
actuala a bunului

Elemente de identificare Situatia juridică
actuală

1 Drum de
exploatare
agricolă 18

Situat în extravilan
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 18, satul Mi caș
CF 52031Chi lazș
Suprafa ă de 5.028 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. 43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

2 Drum de
exploatare
agricolă 19

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul  Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 19, satul Mi caș
CF 52056 Chi lazș
Suprafa ă de 2,284 mp din acte i măsurată ț ș
1,746 mp
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

3 Drum de
exploatare
agricolă 20

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 20, satul Mi caș
CF 52055 Chi lazș
Suprafa ă de 8.974 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. 43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

4 Drum de
exploatare
agricolă 21

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 21, satul Mi caș
CF 52040 Chi lazș
Suprafa ă de 4.104 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

5 Drum de
exploatare
agricolă 22

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 22, satul Mi caș
CF 52032 Chi lazș
Suprafa ă de 5.413 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

6 Drum de
exploatare
agricolă 23

Situat în extravilan 
Adresa: Jud. Bihor, Drum de exploatare 
agricolă 23, satul  Mi caș
CF 52037 Chi lazș
Suprafa ă de 13.987 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

7 Drum de
exploatare
agricolă 24

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 24, satul  Mi caș
CF 52033 Chi lazș
Suprafa ă de 7.355 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

8 Drum de
exploatare
agricolă 25

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul  Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 25, satul  Mi caș
CF 52039 Chi lazș
Suprafa ă de 773 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

9 Drum de
exploatare

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul  Bihor, Drum de exploatare ț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991



agricolă 26 agricolă 26, satul  Mi caș
CF 52038 Chi lazș
Suprafa ă de 4.640 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

10 Drum de
exploatare
agricolă 27

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 27, satul  Mi caș
CF 52034 Chi lazș
Suprafa ă de 12.627 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

11 Drum de
exploatare
agricolă 28

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul  Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 28, satul  Chi lazș
CF 52035 Chi lazș
Suprafa ă de 3.866 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G.nr. 43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

12 Drum de
exploatare
agricolă 29

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 29, satul  Chi lazș
CF 52036 Chi lazș
Suprafa ă de 18.819 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

13 Drum de
exploatare
agricolă 30

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 30, sat. Chi lazș
CF 52053 Chi lazș
Suprafa ă de 4.240 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

14 Drum de
exploatare
agricolă 31

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 31, satul Sânlazăr
CF 52042 Chi lazș
Suprafa ă de 2.982 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
19 din 17.02.2017

15 Drum de
exploatare
agricolă 32

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 32, satul Chi lazș
CF 53999 Chi lazș
Suprafa ă de 29.887 mp din acte i măsuratăț ș
29.888 mp
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

16 Drum de
exploatare
agricolă 33

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 33, satul  Mi caș
CF 53974 Chi lazș
Suprafa ă de 6.427 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G.nr. 43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

17 Drum de
exploatare
agricolă 34

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 34, satul Sânlazăr
CF 53978 Chi lazș
Suprafa ă de 676 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

18 Drum de
exploatare
agricolă 35

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 35, satul Chi lazș
CF 53975 Chi lazș

O.G.nr. 43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L .Chi laz nr. ș



Suprafa ă de 7.174 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

27 din 21.05.2021

19 Drum de
exploatare
agricolă 36

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 36, satul Chiraleu
CF 53984 Chi lazș
Suprafa ă de 5.765 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G.nr. 43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

20 Drum de
exploatare
agricolă 37

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul  Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 37,satul Mi caș
CF 53985 Chi lazș
Suprafa ă de 1.708 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

21 Drum de
exploatare
agricolă 38

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 38, satul  Chiraleu
CF 53998 Chi lazș
Suprafa ă de 42.515 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L .Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

22 Drum de
exploatare
agricolă 39

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 39, satul  Poclu a de Barcăuș
CF 53986 Chi lazș
Suprafa ă de 4.180 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

23 Drum de
exploatare
agricolă 40

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 40, satul Sărsig
CF 54002 Chi lazș
Suprafa ă de 6.153 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G.nr. 43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

24 Drum de
exploatare
agricolă 41

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 41, satul  Chiraleu
CF 54001 Chi lazș
Suprafa ă de 7.449 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

25 Drum de
exploatare
agricolă 42

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 42, satul  Poclu a de Barcăuș
CF 53983 Chi lazș
Suprafa ă de 2.668 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

26 Drum de
exploatare
agricolă 43

Situat în extravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum de exploatare ț
agricolă 43, satul Chiraleu
CF 54000 Chi lazș
Suprafa ă de 2.622 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
27 din 21.05.2021

27 Drum vicinal 1 Situat în intravilan 
Adresa: Jude ul Bihor, Drum vicinal ț
1,Chi lazș
CF 52414 satul Chi lazș
Suprafa ă de 12.606 mpț
Categoria de folosin ă: drumț

O.G. nr.43/1997
Legea nr.18/1991
Legea nr.213/1998
H.C.L. Chi laz nr. ș
11 din 28.02.2018




