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CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CEICA
HOTĂRÂRE

Privind aprobarea înfiintarii de Carți
Car Funciare șii constituirea de
numere cadastrale pentru nr. topografice 63,64,423/6
64,423/6 ce reprezintă
reprezint teren
aferent Primăriei
riei Ceica,nr.topo 977 teren aferent Dispensarului uman
Cotiglet,nr.topo 148 și 149/1 ce reprezintă
reprezint Magazin sătesc
tesc Ceișoara
Cei
nr.topo,332 stradă Inceșști și nr.topo
465,524/33,524/32,524/69,524,51,524/408,524/410 și 423/6 ce reprezintă
reprezint
drumum comunal 193 CeicaCeica Incești proprietatea publică a comunei Ceica.
Având în vedere faptul ca la B.C.P.I.Beiu
B.C.P.I.Beiuş nu exista coala funciara pentru
numerele topografice susmenționate
susmen ionate ,conform adreselor comunicate de către
c
OCPI din arhiva cadastrală aceste terenuri și drumuri reprezentând domeniul
public al comunei Ceica ,
Văzând
zând Monitorul Oficial 671 bis reprezentând Inventarul bunurilor ce
aparțin
in domeniului public al comunei Ceica,anexa nr.32,pozi
nr.32,pozițiile
țiile 1-8
1 străzi –
reprezentând drumuri comunale,precum și pozițiile 9-15
15 reprezent
reprezentând străzi
,proprietate publică a comunei Ceica
Ceica,poziția
ia 80 reprezentând clădirea primăriei
prim
Ceica,poziția
ia 123 reprezentând magazinul sătesc
s
Ceișoara șii poziț
poziția nr.97
reprezentând Dispensarul uman Cotiglet , aprobate prin HCL nr.35/2002 dar care
nu sunt cadastrate șii nu exis
exisă CF pe aceste drumuri comunale și străzi
str și imobilele
susmenționate precum și Planurile de situație
situa ie privind identificarea acestor imobile
întocmite de d-ll ing.topograf Popa Traian Victor,
Ţinînd
inînd cont de Proiectul de hotărâre
hot
și referatul de aprobare al proiectului
întocmit de d-na
na primar Șovre Ana Livia,precum șii avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local Ceica,
Analizand raportul de specialitate intocmit de doamna Herman Viorica,
consilier superiorr pe problema agricole șii fond funciar, prin care propune
Aprobarea înfiintarii de Car
Carții Funciare pentru nr. topografice 63,64,423/6
ce reprezintă teren aferent Prim
Primăriei
riei Ceica,nr.topo 977 teren aferent Dispensarului
uman Cotiglet,nr.topo 148
48 și 149/1 ce reprezintă Magazin sătesc
ătesc Ceișoara
Cei
nr.topo,332 stradă Incești
ști și nr.topo

65,524/33,524/32,524/69,524,51,524/408,524/410 și 423/6 ce reprezintă drum
comunal 193 Incești proprietatea publică a comunei Ceica.
În baza Legii nr.7/1996 republicată privind Legea cadastrului și a
publicității imobiliare,precum și prevederile Codului Civil,
În conformitate cu art. 139 alin.(3), lit.(g),art.196,alin.1,lit.a)
art.286 ,alin.4 ,art.287,lit.b din OUG nr.57/2019 -Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba constituirea unui nr. Cadastral pentru ( S= 317 mp )
identificat cu nr. top. 63 și suprafa de 953 mp identificat cu nr.topo . 64 din CF
130 Ceica și (S= 24 mp ) nr.topo.423/6 Ceica,din CF 50297 Ceica (Suprafața
totala= 1294 mp) reprezentând teren intravilan aferent clădirii Primăriei comunei
Ceica ,proprietate publică a comunei Ceica.
Art.2. Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru nr.topo 977
(S=1862/25263 mp) din CF 807 Cotiglet , ce reprezintă teren intravilan aferent
Dispensarului uman Cotiglet proprietate publică a Comunei Ceica.
Art.3. Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru nr.topo 148
(S=208/241 mp) si nr.topo 148/1 Ceișoara(S=612/867 mp),Suprafața
totală=1128 mp din CF 188 Ceisoara , ce reprezintă teren intravilan aferent
magazinului sătesc Ceișoara, proprietate publică a Comunei Ceica.
Art.4. Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan
INCESTI situat pe nr.top. 332 ,(S= 10972 mp )ce reprezintă drumul sătesc
Incești,de la Turnul de apă la dolaru proprietate publică a Comunei Ceica.
Art.5. Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drumul comunal
193 CEICA-INCESTI situat pe nr.top. 465 (S=2072 mp) ,nr.topo ,524/33( S=212
mp),524/32(S=6631 mp),524/69(S=3884 mp),524/51(S=475 mp)
,524/408(S=384),524/410 (S=3429 mp) și 423/6 (S=8091 mp) ,Suprafața totală=
25.178 mp ce reprezintă drum comunal 193 Ceica-Incești proprietatea publică a
comunei Ceica.
Art.6.Prezenta hotarare se comunica cu:
-primarul comunei
-Institutia Prefectului
-Biroul de carte funciara Beius,
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Nr.consilieri prezenţi - 13
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