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H O T Ă R Â R E

privind  constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de proprietate publică în
favoarea comunei Chi laz  i declararea ca fiind de interes public local a unui drum publicș ș

situat în  intravilanul comunei Chi laz, jude ul Bihorș ț

      Având în vedere  :
          -Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre ini iat de primarul comunei Chi laz ,ț ș
înregistrat la nr.1363/ 31.03.2022;
          -Raportul compartimentului de resort  nr.1.366 din 31 martie  2022   ;
          -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  din  Legea  fondului  funciar  nr.18/1991,republicată,cu  modificările  iș
completările ulterioare;
            -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,
         Consiliul local al comunei Chi laz ș

                                                        H O T Ă R Ă  T E:Ș

Art.1.Se însu e te documenta ia tehnică întocmită de S.C. INFINIT LAND SURVEYș ș ț
S.R.L.  cu  sediul  în  municipiul  Oradea,prevăzută  în  Anexa  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre  i se aprobă constituirea unui număr cadastral cu suprafa a de 1.351 mpș ț



pentru imobilul - drum  situat în intravilanul localită ii Mi ca - precum i înscrierea dreptuluiț ș ș
de proprietate publică asupra acestuia în favoarea comunei Chi laz.ș

Art.2.Se  declară  imobilul  identificat  potrivit  art.1  ca  fiind   de  interes  public
local,având categoria de folosin ă drum  situat în intravilan, cu suprafa a de 1.351 mp.ț ț

Art.3.După finalizarea  formalită ilor  de publicitate  i  carte  funciară,  imobilul  va fiț ș
înscris în Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al comunei, conform  art. 289ț
din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.ț ț

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredin ează primarul comuneiț
Chi laz.ș

Art.5.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
                     Gavril Demjen     
                                                                                                  Contrasemnează,
                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                      Ioan Tiriteu

Nr.25  din 19 aprilie 2022.




