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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE
privind aprobarea documentației cadastrale pentru Complex utilitate publică S+P+E,
situat în localitatea Țețchea, nr. 90

Având în vedere :
- Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației
cadastarle pentru Complex ultiliate publică S+P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 90, nr.
4079/19.07.2021,
- Raportul de specialitate nr. 4080/19.07.2021 cu privire la aprobarea documentației
cadastarle pentru Complex ultiliate publică S+P+E, situat în localitatea Țețchea, nr. 90,
Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei
Ţeţchea,
Văzând votul consilierilor în funcţie , prezenţi 13 din totalul de 13 în funcţie
În baza prevederilor :
- art. 41, alin. (2) din Legea cadastrului și publicitații imobiliare nr. 7/1996, republicată
3, cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 23, lit. a ) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de
cadastru și carte funciară , aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Directorului general al
Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliar, cu modificările și completarile
ulterioare;
- art. 129 , alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c ), art. 139 alin. (3) lit. e) și din O.U.G. nr. 57 /
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu cu modificările și completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Ţeţchea,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă documentația cadastrală – Plan de situație – pentru suprafața de
1468 mp, identificat cu nr. cad. 35 CF Țețchea, reprezentând Complex ultilitate publică
S+P+E, situat în intravilalnul localității Țețchea, nr. 90, aparținând domeniului public al
comunei Țețchea, județul Bihor.
Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea
unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul menționat la art. 1 al prezentei hotărâri.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează primarul și
vieceprimarul Comunei Țețchea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia prefectului, judeţul Bihor;
- Primarul și viceprimarul comunei Țețchea ;
- Compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local;
- La dosarul de evidență a hotărârilor consiliului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Maria – Otilia Ștef

Nr. 65 din 29 iulie 2021
Total consilieri în funcție: 13
Consilieri prezenți: 13
Vot: 13 voturi ,,Pentru”

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Janett – Gabriela Covrig

