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HOTĂRÂREA Nr 15
din 27 februarie 2020
privind dezmembrarea suprafeței de 381 mp din Cf 59008 Oșorhei , cu suprafața totală de
2899 mp , aprobarea planului de amplasament al imobilului, constituirea unui nou număr cadastral
cu suprafața de 381 mp, reprezentând DRUM în INTRAVILAN, proprietatea COMUNEI
OȘORHEI domeniu public .
Având în vedere dezvoltarea zonei din zona GOSTAT Oșorhei , construirea unor obiective
care aduc beneficii Comunei Oșorhei, se impune dezmembrarea acestei parcele și formarea unui
nou număr cadastral reprezentând Drum .
Analizând referatul de aprobare al Primarului Comunei Oșorhei, în calitate de inițiator ,
înregistrat cu nr 1805/1 din 27.02.2020 și Raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr
1805/2 din 27.02.2020
Ținând cont de planul de situație întocmit de ing. Coroiu Cristian Vasile , cu numărul
topografic 2328/4 Oșorhei .
Având în vedere art 129 alin 2 lit c, alin 6 lit c ; art 139 alin 3 lit e și g; art 196 alin 1 lit a;
art 286 alin 4 ;art 287 lit b ;art 289 alin 16 lit a din OUG 57/2019, privind Codul administrativ ,
Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară , republicată și actualizată.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
HOTĂRĂȘTE
Art 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului reprezentând teren în intravilan în suprafața de
381 mp din Cf 59008 Oșorhei , având numărul topografic 2328/4.
Art 2. Se aprobă avizarea schiței cadastrale și constituirea unui nou număr cadastral în
suprafața de 381 mp
Art 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează d-na ING ILIES
CARMEN, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Oșorhei
Art 4. Prezenta se comunica cu:
- Instituția Prefectului
- O C P I Bihor
- La dosar
PREȘEDINTE DE ȘEDINTA
ONITA GHEORGHE
CONTRASEMNEAZA
Secretar general al Comunei Oșorhei
MORAR MEDA
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri

