
        

 
 

Privind actualizarea
comunale și str ăzi în 

 Având  în vedere
 
- Proiectul de hotărâre nr.

către primarul comunei, în calitatea sa de ini
nr.93/25.05.2022 , 

- Raportul de specialitate nr. 
comunei Ceica,prin care se arat
drumurilor comunale 
suprafața iar pentru publicarea în Monitorul oficial al României este nevoie de lungime 
lățime menționat în extrasul CF,
- extrasele de carte funciara 
sunt proprietate public
de d-l inginer topograf Popa Traian Victor

              
     - CF nr. 51862,nr.cadastral 
      - CF nr. 50972,nr.cadastral 
      - CF nr. 50970,nr.cadastral 
      - CF nr. 50971,nr.cadastral 
      - CF nr. 50973,nr.cadastral 
      - CF nr. 50977,nr.cadastral 
      - CF nr. 51950,nr.cadastral 
      - CF nr. 51724,nr.cadastral 
      - CF nr. 51494,nr.cadastral 
 
                                                                                

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului 
completările ulterioare;
-prevederile art.123 ,lit.b), art.382, alin. (2),  art.382,alin. (3), lit.b) din Ordinul nr. 
700/2014 al directorului general al Agen
Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep
evidenţele de cadastru 
 

    Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate 
administrație publică,juridic

 CONSILIUL LOCAL AL  
 COMUNEI   CEICA 
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H O T Ă R Â R E  
 

actualizarea  și completarea  datelor unor imobile
ăzi în comuna Ceica, proprietate public ă a comunei Ceica

  
  

vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile

ărâre nr.48 din 25.05.2022,însoțit de referatul de aprobare prezentat de 
tre primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,  însoțit de 

Raportul de specialitate nr. 100./25.05..2022  întocmit de că
prin care se arată că în extrasele  CF 

drumurilor comunale și a străzilor ,precum și lungimea și l
a iar pentru publicarea în Monitorul oficial al României este nevoie de lungime 

ionat în extrasul CF, 
funciara aferente imobilelor ce fac obiectul prezentei hot

proprietate publică a comunei Ceica,precum și documenta
l inginer topograf Popa Traian Victor.,enumerate mai jos:

,nr.cadastral 51862,reprezentând DC-198 Str.laterala (Dusesti
,nr.cadastral 50972,reprezentând Str.1 (Marchis-Florin Tigan,DN
,nr.cadastral 50970,reprezentând Str.2 (Traian Torj
,nr.cadastral 50971,reprezentând Str.3 (Florica 
,nr.cadastral 50973,reprezentând Str.4 ( Cielo-Floarea Pavelii )
,nr.cadastral 50977,reprezentând Str.5 (Floarea Pavelii
,nr.cadastral 51950,reprezentând Str.6 DN 76- 
,nr.cadastral 51724,reprezentând Str.7 (Capela)
,nr.cadastral 51494,reprezentând Str.8 din  DN

                                                                                
Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicat

rile ulterioare; 
prevederile art.123 ,lit.b), art.382, alin. (2),  art.382,alin. (3), lit.b) din Ordinul nr. 

700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 
 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep

ele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi complet

zând raportul de avizare al Comisiei de specialitate de specialitate 
ă,juridică și de disciplină,apărarea ordinii și lini

 

 

datelor unor imobile ,reprezentând drumuri 
a comunei Ceica .  

prevederile: 

it de referatul de aprobare prezentat de 
țit de referatul de aprobare 

.2022  întocmit de către secretarul general al 
CF nu s-a trecut denumirea 
și lățimea acestora ci doar 

a iar pentru publicarea în Monitorul oficial al României este nevoie de lungime și 

aferente imobilelor ce fac obiectul prezentei hotărâri, și care 
i documentația cadastrală întocmită 

,enumerate mai jos:  

198 Str.laterala (Dusesti-Zavoi) 
Florin Tigan,DN-Biserica 

Str.2 (Traian Torj-A.Ditu) 
Str.3 (Florica Pasca-Zgorcea) 

Floarea Pavelii ) 
Str.5 (Floarea Pavelii-Glitia Florian) 

 Str.Pensiune) 
Str.7 (Capela) 

DN-spre pasune -Chebeleu 

                                                                                                                     
ii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

prevederile art.123 ,lit.b), art.382, alin. (2),  art.382,alin. (3), lit.b) din Ordinul nr. 
ionale de Cadastru şi Publicitate 

 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 
i completările ulterioare;  

de specialitate comisiei  pentru 
și liniștii publice ,a drepturilor 



cetățenilor,muncă și protecție socială, din cadrul Consiliului local, 
 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), lit. c) , art.139,alin.1,art. 286, alin. (4), art. 287 
lit. b) ,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 Ceica, 
, , 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.Se aprob ă  actualizarea și completarea  datelor unor imobile 
,reprezentând drumuri comunale și str ăzi în comuna Ceica, proprietate public ă a 
comunei Ceica-domeniu public ,conform anexei la hot ărâre și care face parte 
integrant ă din prezenta hot ărâre.  
  

 Art.2.Prezenta hot ărâre se comunic ă cu: 
-Institu ţia Prefectului-Jude ţului Bihor, 
-Primarul comunei, 
-OCPI Beiu ș 
 -dosarul şedin ţei. 
-monitorul oficial local 
 
           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ: 
      Demian  Ioan                         SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI 
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                                                        Consilieri Total  – 13                                                                                                                           
Nr. 43 din 31 mai  2022                            Nr.consilieri prezen ţi -  11 
                                         Hotărâre adoptat ă cu:11 voturi pentru  
 
 


