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CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                                             

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor documentații cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale 
aparținând comunei Țețchea 

 
Având în vedere: 

  - Referatul de aprobare al  Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor documentații 
cadastrale pentru drumurile comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea, înregistrat cu nr. 
660/17.02.2020, 
  - Raportul de specialitate privind aprobarea unor documentații cadastrale pentru 
drumurile comunale și vicinale aparținând comunei Țețchea,  înregistrat cu nr. 2970/18.06.2020, 
  -  Raportul de avizare a comisiei de specialitate, 
 În baza prevederilor: 
  - art. 41 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată 
3, cu modificările și completările ulterioare, 
  - art. 23 lit. a) din Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,cu modificările și completările ulterioare, 
  - art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 
privnd Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
  Consiliul local al comunei Ţeţchea, 

   
H O T Ă R Ă ŞT E : 

 
 Art. 1. Se aprobă documentațiile cadastrale – Schițe de orientare, Planuri de situație – în 
vederea actualizării datelor de identificare a unor drumuri comunale și drumuri vicinale aparținând 
comunei Țețchea, județul Bihor, proprietatea comunei Țețchea, după cum urmează : 

1. DV. Primăriei – cu lungimea de 218,03 m, în suprafață de 2392 mp,  provenită din nr. 
topo. 182 Țețchea, cota de 2241/19163 mp. și din nr. topo. 190 Țețchea, cota de 151/4089 mp. 
reprezentând în natură drum vicinal situate în intravilanul localității Țețchea, care începe din DJ 108i și 
se termină la vale ; 

2. DV. Stadion – cu lungimea de 371,85 m,  în suprafață de 3772 mp. provenită din nr. topo. 
425 Țețchea, reprezentând în natură drum vicinal situate în intravilanul localitățiiȚețchea, care începe 
din DJ 108i și se termină la calea ferată ; 

3. DV. Țiganilor (Crișului) – cu lungimea de 330,895 m în suprafață de 3130 mp. provenită 
din nr. topo. 244/2 Țețchea, cota de 39/1424 mp. și din nr. topo. 278 Țețchea, cota de 3091/66704 
mp. reprezentând în natură drum vicinal situat în intravilanul localității Țețchea, care începe din DJ 
108i până la parcela Zoapă ; 

4. DC 180 – cu lungimea de 7053,385 mîn suprafață de 74456 mp. provenită din nr. topo. 
182 Țețchea, cota de 2868/19163 mp., nr. topo. 421 Țețchea, în suprafață de 3715 mp. , număr topo 
314 Țețchea, cota de 6382/95131 mp, nr. topo 302 Țețchea, cota de 68/1122 mp., nr. topo. 297/3 
Țețchea, cota de 1336/12757 mp., nr. topo. 294 Țețchea, în suprafață de 1892 mp., nr. topo 581/51 
Subpiatră, în suprafață de 8276 mp., nr. topo. 243 Subpiatră, cota de 667/31863 mp.,nr. topo. 243 
Subpiatră, în cotă de 4357/31863 mp., nr. topo. 244 Subpiatră, în suprafață de 5230 mp.,  nr. topo 243 
Subpiatră în cotă de 708/31863 mp., nr. topo. 251 Subpiatră, în cotă de 2465/7053 mp., nr. topo. 696 
Subpiatră în suprafață de 6323 mp., nr. topo.. 697 Subpiatră, în cotă de 70/5873 mp., nr. topo. 243 
Subpiatră în cotă de 20091/31863 mp., nr. topo 248 Subpiatră în cotă de 7717/11880 mp. și nr. topo 
428 Subpiatră, în suprafață de 2291 mp., reprezentând în natură drum communal situat în intravilanul 
localității Țețchea și Subpiatră, segment care începe de la limita administrativă a satului Fâșca cu 
satul Sbpiatră până la Țețchea în DJ 108i ; 



5. DV. Americanu – cu lungimea de 481,640 m în suprafață de 4265 mp. provenită din nr. 
topo. 859 Telechiu, cota de 1576/2111 mp., nr. topo 630 Telechiu, cota de 142/5424 mp                                                                                                                             
și din nr. topo. 294 Telechiu, cota de 2547/41074 mp. reprezentând în natură drum vicinal situat în 
intravilanul localității Telechiu, începe din DJ 108i până la terenul de sport; 

6. DV. Solyom – cu lungimea de 432,135 m în suprafață de 7055 mp. provenită din nr. topo 
.294 Telechiu, cota de 7055/41074 mp., reprezentînd în natură drum vicinal situat în intravilanul 
localității Telechiu, începe din DJ 108i pânâ la DV. Gării; 

7. DV. Gării – cu lungimea de 1156,08 m în suprafață de 15610 mp. provenită din nr. topo. 
1079 Telechiu, cota de 3513/5125 mp., nr. topo 1149 Telechiu, în suprafață 1626 mp și din nr. topo. 
908/24 Telechiu, cota de  873/2627 mp., nr. topo. 294 Telechiu, cota de 7101/41074 mp., nr. topo. 
902 Telechiu în suprafață de 567 mp., nr. topo. 903/7 Telechiu în cotă de 318/3624 mp. și nr. topo. 
1079  Telechiu în cotă de 1612/5125 mp. reprezentând în natură drum vicinal situat în intravilanul 
localitățiiTelechiu, care începe din DJ 108i până la gară; 

8. DC.179 – cu lungimea de 5155,735 m, în suprafață de 72201 mp. provenită din nr. topo. 
294 Telechiu, cota de 7080/41074 mp, nr. topo 908/24 Telechiu, cota de 154/2627 mp și din nr. topo. 
873 Telechiu, cota de 802/4607 mp. nr. topo 872 Telechiu, cota de 826/9902 mp., nr. topo 873 
Telechiu, cota de 3715/4607 mp, nr. topo 874 Telechiu în suprafață de 777 mp., nr. topo. 875 
Telechiu, în  suprafață de 7366 mp., parcela DC 586 Telechiu în cotă de 7781/10800 mp., nr. topo. 
454 Hotar, în cotă de 12350/25312 mp., nr. topo.1245 Hotar în cotă de 4764/15134 mp., nr. topo. 
1326 Hotar în cotă de 2694/21191 mp., nr. topo. 1330 Hotar, în cotă de 9700/1051931 mp., nr. topo. 
1395 Hotar, în suprafață de 6733 mp și din nr. topo. 1375 Hotar, cota de 1419/50148 mp. 
reprezentând în natură drum communal situate în intravilanul localității Telechiu și Hotar, segment 
care începe din DJ 108i și se termină în Subpiatră în DC 180; 

9. DC.158 – cu lungimea de  2588,555 m, în suprafață de 41659 mp. provenită din nr. topo. 
462 Hotar, în suprafață de 17836 mp., nr. topo. 451 Hotar, în cotă de 7480/24713 mp., nr. topo. 452 
Hotar, în cotă de 8190/13616 mp., nr. topo. 451 Hotar, în cotă de 862/24713 mp., nr. topo. 453 Hotar, 
în cotă de 1520/1618 mp., nr. topo.1245 Hotar în cotă de 5852/15134 mp., reprezentând în natură 
drum communal situat în intravilanul localității Hotar, segment care începe din DJ 767 (Tileagd) până 
în DC 179; 

10. DV. Dealu Popii – cu lungimea de 445,105 m, în suprafață de 41659 mp. provenită din 
nr. topo. 452 Hotar, în cotă de 2152/13616 mp. și nr. topo. 454 Hotar, în cotă de 4067/25312 mp, 
situate în intravilanul localității Hotar, care începe din DC. 179/A până în DC 158 ; 

11. DV Burescu - cu lungimea de 701,415 m, în suprafață de 7979 mp. provenită din nr. 
topo. 454 Hotar, în cotă de 5874/25312 mp. și nr. topo 1151 Hotar în cotă de 2005/2985 mp., 
reprezentând în natură drum  vicinal  situat în intravilanul localității Hotar care începe din DC 179/A 
până la Valea de Hotar; 

12. DV Aghii - cu lungimea de 240,11 m , în suprafață de 2049 mp. provenită din nr. topo. 
454 Hotar, în cotă de 2049/25312 mp., reprezentând în natură drum vicinal  situat în intravilanul 
localității Hotar , segment care începe din DC 179 până la DV Burescu; 

13. DV Pășunii - cu lungimea de 998,96 m, în suprafață de 11304 mp. provenită din nr. topo. 
458 Hotar, în cotă de 11304/1193966 mp., reprezentând în natură drum vicinal  situat în intravilanul 
localității Hotar, segment care începe din DC 158 până la DC 155; 

14. DV Țurcanului  -cu lungimea de 281,06 m , în suprafață de 2747 mp. provenită din nr. 
topo. 451 Hotar, în cotă de 2474/24713 mp., reprezentând în natură drum vicinal  situat în intravilanul 
localității Hotar, segment care începe din DC 155 până la DV Pășunii ; 

15. DV Șuțului  -cu lungimea de 319,435 m , în suprafață de 3355 mp. provenită din nr. 
topo. 452 Hotar, în cotă de 3355/13616 mp., reprezentând în natură drum vicinal  situat în intravilanul 
localității Hotar , segment care începe din DC 158, fiind drum închis ; 

16. DC. 155  – cu lungimea de 4165,775 m, în suprafață de 40742 mp. provenită din nr. 
topo. 451 Hotar în cotă de 11018/24713 mp,nr. topo 847 Hotar, în suprafață de 13653 mp, nr. topo. 
469 Hotar în cotă de 14489/14901 mp. și din nr. topo. 467 Hotar, cota de 790/6186 mp. reprezentând 
în natură drum communal situat în intravilanul localității Hotar , segment care începe din DJ 767 până 
la DC 158 ; 

17. DC 183 - cu lungimea de 489,155 m , în suprafață de 6056 mp. provenită din nr. topo. 
587 Subpiatră în cotă de 6056/13222 mp. reprezentând în natură drum comunal situat în intravilanul 
localității Subpiatră, segment care începe din DJ 108i până la DC 180; 

18. DV. Valea-Lupului – cu lungimea de 2408,34 m , în suprafață de 15162 mp. provenită 
din nr. topo. 587 Subpiatră în cotă de 7166/13222 mp., nr. topo. 690 Subpiatră,  în cotă de 1955/8510 
mp., nr. topo. 691 Subpiatră în suprafață de 1841 mp., parcela DE 745 în suprafață de 400 mp. și 



parcela DE 744 în suprafață de 3800 mp.,reprezentând în natură  drum vicinal situat în intravilanul 
localității Subpiatră, care începe din DC 183 până la limita cu comuna Aștileu ; 
 Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi 
coli de Carte funciară pentru imobilele constituite, conform art. 1 din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, viceprimarul, 
compartimentul juridic și compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Țețchea.  
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

 - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 
   - Primarul și viceprimarul Comunei Țețchea, 
  - Compartimentul juridic, 
  - Compartimentul finantciar-contabil, 
  - La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local, 
 
 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                  
                 CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL,                                          
                Adrian-Cristian Puie                                                           Florian Bronț  
   
 
 
 
Nr. 29 din 25 iunie 2020 
Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru”  
 
 
 
 
 


