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H O T Ă R Â R E 
 
           Privind constituirea unui  num ăr  cadastral  pentru cota de 2078 mp/15543 mp , din  
nr. topografic  362 din CF nr.1702 Du șești  ,teren proprietate public ă a comunei   Ceica. 

            Având în vedere  faptul că   terenul  de sub nr.topografic 382 din CF 1702 Dușești  în 
suprafață de 2078/15543  este proprietatea publică a comunei  Ceica fiind necesară constituirea 
unui  număr  cadastral  pentru cota de 2078 mp/15543 mp , drum=1578 mp și  cc=500 mp 
,conform Planului de situație întocmit de ing.topograf  Popa Traian  Victor, 
            Ţinînd cont de Proiectul de hotărâre  nr.16 din 22.03.2021 și referatul de aprobare al 
proiectului  nr.54  din 22.03. 2021  întocmit de d-na   primar  Șovre Ana Livia, 
          Analizand raportul de specialitate nr.55 din 22.03.2021 intocmit de doamna Malița Delia 
Monica referent  superior în cadrul compartimentului  agricol și fond funciar,  
           Ținând cont de  avizul comisiei de specialitate pentru   programe de dezvoltare 
economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,  
          În baza Legii nr.7/1996 republicată privind Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare,precum și prevederile Codului Civil, 
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010 
           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 aprobă  constituirea unui număr cadastral  pentru cota de 2078 mp/15543 mp , 
din nr. topografic  362 din CF nr.1702 Dușești  ,teren proprietate publică a comunei   Ceica. 
,din care:  suprafața de 1578 mp reprezintă  drum iar suprafața de 500 mp reprezintă construcții 
pe care se va construi o capelă în satul Dușești. 
.         Art.2. Prezenta hotarare se comunica cu: 
              -Institutia Prefectului-Județul Bihor 
              -primarul comunei 
              -OCPI Beiuș 
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Nr.26  din  29 martie    2021 .                                                  Consilieri total=13                                                                       
                                                                                       Nr.consilieri p rezen ţi -  13 
                                                                   Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 



 


