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        Proiect  

 
H O T Ă R Ă R E 

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

 
 
Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor 
documentaţii cadastrale nr. 2969/18.06.2020,  

- Raportul de specialitate nr.2970/18.06.2020 cu privire la aprobarea 
documentaţiiilor 

pentru drumurile comunale și vicinale aparținând UAT Țețchea, 
- Raportul de avizare a comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei  
Ţeţchea, 
 Văzând votul consilierilor în funcţie , prezenţi______ 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) coroborat cu alin. (6) lit.  c )  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 documentațiile cadastrale pentru drumurile comunale și 
vicinale apartinând  U. A.T. Țețchea, după cum urmeaza: 

1. DV. Primăriei – 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 situat în intravilanul localității Țețchea; 

2. DV. Stadion – în suprafață de 3772 mp. provenită din nr. topo. 425 Țețchea, 
reprezentând în natură drum vicinal situat în intravilanul localității Țețchea, 



3. DV. Țiganilor (Crișului) – 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; 

4. DV. Primăriei – în suprafață de 2868 mp. provenită din nr. topo. 182 Țețchea, 
reprezentând în natură drum vicinal situat în intravilanul localității Țețchea; 

5. DC 180 – în suprafață de 11501 mp. provenită din nr. topo. 421 Țețchea, în 
suprafață de 3715, , nr. topo.314 Țețchea, cota de 6382/95131 mp., număr 
topo 302 Țețchea, cota de 68/1122 mp. și  nr. topo 197/3 Țețchea, cota de 
1336/12757 reprezentând în natură drum comunal situat în intravilanul 
localității Țețchea; 

6. DC. 180 – în suprafață de 10835 mp. provenită din nr. topo. 294 Țețchea, în 
suprafață de 1892 mp. , număr topo 581/51, în suprafață de 8276 mp. și din 
nr. topo. 545/1 Țețchea, cota de 667/9384 mp. reprezentând în natură drum 
comunal situat în intravilanul localității Țețchea; 

7. DV. Americanu – 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 ; 

8. DV. Solyom – în suprafață de 16653 mp. provenită din nr. topo.294 Telechiu, 
cota de 14156/41074 mp. , nr. topo 902 Telechiu, în suprafață de 567 mp. , nr. 
topo 903/7 Telechiu,  cota de 318/3624 mp. și nr. topo 1079 Telechiu , cota de 
1612/5125 mp. reprezentând în natură drum vicinal situat în intravilanul 
localității Telechiu ; 

9. DV. Gării – în suprafață de 6012 mp. provenită din nr. topo. 1079 Telechiu, 
cota de 3513/5125 mp. , nr. topo 1149 Telechiu, în suprafață 5424 mp și din 
nr. topo. 908/24 Telechiu , cota de  873/2627 mp. reprezentând în natură 
drum vicinal situat în intravilanul localității Telechiu ; 

10. DC.179 – în suprafață de 8111 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. și 872 Telechiu, cota de 75/9902 
mp., reprezentând în natură drum comunal situat în intravilanul localității 
Telechiu ; 

11. DC.179 – în suprafață de 5243 mp. provenită din nr. topo. 872 Telechiu, cota 
de 751/9902 mp., nr. topo 873 Telechiu, cota de 3715/4607 mp  și nr. topo 
874 Telechiu în suprafață de 777 mp., reprezentând în natură drum comunal 
situat în intravilanul localității Telechiu ; 

12. DC.179 – în suprafață de 15147 mp. provenită din nr. topo. 875 Telechiu, în 
suprafață de 7366 mp.și  parcela DC 586 Telechiu în  cotă de 7781/10800 
mp.., reprezentând în natură drum comunal situat în intravilanul localității 
Telechiu ; 

13. DC.158 – în suprafață de 53521 mp. provenită din nr. topo. 462 Hotar, în 
suprafață de 17836 mp., nr. topo. 451 Hotar, în suprafață de 24713 mp., nr. 
topo. 458 Hotar,  cota de 8350/1193966 mp  și nr. topo 847 Hotar cota de 
2622/13653 mp., reprezentând în natură drum comunal situat în intravilanul 
localității Hotar; 

14. DC. 158, DV. Dealu Popii, DV. Telecușanului  – în suprafață de 14479 mp. 
provenită din nr. topo. 452 Hotar, în suprafață de 13616 mp. și din nr. topo. 
454 HOTAR, cota de 863/25312 mp. reprezentând în natură drum comunal și 
drum vicinal situat în intravilanul localității Hotar ; 



15. DV. Dealu Popii, DC. 179, DV. Aghi, DV. Burescu – în suprafață de 30300 
mp. provenită din nr. topo. 1151 Hotar, în cotă de 2005/2985, nr. topo.454 
Hotar în cotă de 24435/25312 mp. și nr. topo. 1245 HOTAR, cota de 
3860/15134 mp. reprezentând în natură drum comunal și drumuri  vicinale  
situate  în intravilanul localității Hotar ; 

16. DV. Telecușanului, DC. 179  – în suprafață de 28826 mp. provenită din nr. 
topo. 453 Hotar, în suprafață de 1618 mp., nr. topo.1245 Hotar în cotă de 
6662/15134 mp., nr. topo. 1326 Hotar în cotă de 2694/21191mp., 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 vicinal și drum comunal situat în intravilanul 
localității Hotar ; 

17. DC. 179  – în suprafață de 26315 mp. provenită din nr. topo. 847 Hotar, în 
cotă de 11036/13653 mp, nr. topo. 469 Hotar în cotă de 14790/14901 mp. și 
din nr. topo. 467 HOTAR, cota de 489/6186 mp. reprezentând în natură drum 
comunal situat în intravilanul localității Hotar ; 

18. DC. 179 , DC.180 – în suprafață de 40497 mp. provenită din nr. topo. 243 
Subpiatră, în cotă de 31250/31863 mp., nr. topo.248 Subpiatră în cotă de 
6956/11880 mp. și din nr. topo. 428 Subpiatră, în suprafață  de 2291 mp. 
reprezentând în natură drumuri comunale situate în intravilanul localității 
Subpiatră ; 

19. DC. 180 , DC.183, DV. Valea-Lupului – în suprafață de 27157 mp. provenită 
din nr. topo. 244 Subpiatră, în suprafață de 5230 mp., nr. topo.587 Subpiatră 
în suprafață de 13222 mp., nr. topo. 690 Subpiatră,  în cotă de 2664/8510 
mp., nr. topo. 691 Subpiatră în suprafață de 1841 mp., parcela DE 745 în 
suprafață de 400 mp, parcela DE 744 în suprafață de 3800 mp., reprezentând 
în natură drumuri comunale și drum vicinal situat în intravilanul localității 
Subpiatră ; 

20. DC.180 –  în suprafață de 8857 mp. provenită din nr. topo. 251 Subpiatră, în 
cotă de 2465/7053 mp., nr. topo. 696 Subpiatră în suprafață de 6323 mp. și 
din nr. topo. 697 Subpiatră, în cotă de 69/5873 mp. reprezentând în natură 
drum comunal situat în intravilanul localității Subpiatră ; 

 Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin 
deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilele menționate la art. 1, 
apartinând domeniului public al comunei Țețchea . 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei dispoziții se încredințează 
primarul, vieceprimarul, compartimentul juridic și financiar- contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  Comunei Țețchea. 
 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
  - primarul comunei Țețchea, 
  - viceprimarul comunei Țețchea, 
  - compartimentul juridic, 

  - compartimentul financiar - contabil,, 
  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor. 

                                                
 
 
         INIȚIATOR,         AVIZAT,  
  PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 
 Pavel-Ovidiu Drimbea                       Florian Bronț 



 


