
        

 
 

privind stabilirea juridic
50861Ceica,  reprezentând  Gr
Ceica  și terenul aferent ,

 Având în vedere 
 
- Proiectul de hotărâre nr.

către viceprimarul comunei, în calitatea sa de ini
nr.91/25.05.2022 , 

- Raportul de specialitate nr. 
comunei Ceica,prin care se arat
al comunei,atât a gră
- extrasul de carte 
Ceica,reprezentând 
terenul aferent  intravilan în localitatea Ceica,
- 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 a
evidenţele de cadastru 

    Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate 
administrație publică,juridic
cetățenilor,muncă și protec

 
 În temeiul dispoziţ
lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
ulterioare; 
 

Consiliul Local al Comunei Ceica
 
, , 

 
 Art.1.Se aprobă  
,nr.cadastral 50861,reprezentând Gr
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H O T Ă R Â R E  
 

stabilirea juridic ă a imobilului înscris în CF nr. 50861
reprezentând  Gr ădini ța cu program normal cu dou

i terenul aferent ,   proprietate public ă a  comun
  
  

 temeiurile juridice, respectiv prevederile:

ărâre nr.46 din 25.05.2022,însoțit de referatul de aprobare prezentat de 
primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,  înso

Raportul de specialitate nr. 98./25.05..2022  întocmit de că
prin care se arată că în extrasul CF s-a omis  notarea 

atât a grădiniței cât și a terenului aferent construcț
extrasul de carte funciara nr. 50861  a imobilului cu num

,reprezentând  Grădinița cu program normal cu două
intravilan în localitatea Ceica, 

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
i protecție socială, din cadrul Consiliului local,

dispoziţiilor art.. 129 alin. (1), lit. c) , art.139,alin.1,
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific

Consiliul Local al Comunei Ceica , 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 stabilirea situației juridice a imobilului înscris în CF nr.
reprezentând Grădinița cu program normal cu dou

 

 

50861 Ceica ,nr.cadastral 
normal cu dou ă săli de grup ă 
comun ei  Ceica.  

: 

it de referatul de aprobare prezentat de 
însoțit de referatul de aprobare 

.2022  întocmit de către secretarul general al 
a omis  notarea ca domeniu public 

i a terenului aferent construcției, 
a imobilului cu numărul cadastral 50861 

a cu program normal cu două săli de grupă Ceica  și 

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 

vizare, recepţie şi înscriere în 
i completările ulterioare;  

de specialitate comisiei  pentru 
și liniștii publice ,a drepturilor 

, din cadrul Consiliului local, 

art.139,alin.1,art. 286, alin. (4), art. 287 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

a imobilului înscris în CF nr. 50861 Ceica 
a cu program normal cu două săli de grupă 



Ceica  și terenul aferent  intravilan în suprafață de 1218 mp  din localitatea Ceica, 
reprezentând  proprietate publică a  comunei  Ceica și notarea în CF  ca domeniu 
public  al  imobilului și terenului aferent.  

  
 Art.2.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului-Judeţului Bihor, 
-Primarul comunei, 
-OCPI Beiuș 
 -dosarul şedinţei. 
-monitorul oficial local 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ: 
      Demian  Ioan                         SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI 
                     Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Consilieri Total  – 13                                                             
Nr. 41 din 31 mai  2022                           N r.consilieri prezen ţi -  11 
                                         Hotărâre adoptat ă cu:11 voturi pentru  
 
 
 
 
 
 
 


