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CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dezmembrării
numărului cadastral 54242 Țețchea

Având în vedere:
- Referat de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea dezmembrării
numărului cadastral 54242 Țețchea, înregistrat cu nr. 2572/04.05.2021,
- Raportul de specialitate a compartimentului cu atribuții în domeniul fondului funciar
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țețchea la Proiectul de hotărâre
aprobarea dezmembrării numărului cadastral 54242 Țețchea, înregistrat cu nr.
2573/04.05.2021,
Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate,
Văzând votul consilierilor în funcție prezenți, ........... din totalul de 13 în funcție,
În baza prevederilor:
- art. 25 alin. (2), art. 41 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicătății imobiliare nr.
7/1996, republicată 3, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art. 133 alin. (1) și art. 135 alin. (1) 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 Imobiliară,
- art. 87 alin. (5), art. 354 și art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,,
Cunoscând prevederile:
- art. 867, art. 868, art. 879 alin. (2) și alin. (5) și art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin.
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Țețchea

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului din domeniul privat al comunei Țețchea,
identificat cu numărul cadastral 54242 Țețchea, în suprafață total de 137741 mp, imobil care
va fi dezmembrat astfel:
număr cadastral 55428 cu suprafața de 137705 mp;
număr cadastral 55429 cu suprafața de 25 mp;
număr cadastral 55430 cu suprafața de 11 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea
unei noi coli de Carte funciară pentru imobilele menționate în art. 1din prezenta hotărâre,
aparținând domeniului privat al comunei Țețchea.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează primarul și
vieceprimarul Comunei Țețchea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, cu:
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.
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