ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINU$

HOTARAREA

NR.57

din l0 septembrie 20l5

- privind aprobarea introducerii in domeniul public al Comunei Spinug a suprafe{ei de 207 mp din
totalul de 16552 mp al terenului cu nr.topo.l73 Ciulegti
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr.3683/31.08.2015 intocmit de d-na Hadadi Maria, inspector
superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. Expunerea de motive inregistrata sub
nr.3684/3 L08.20I 5 a iniJiatorului proiectului de hotf,rAre,
VazAnd avizele favorabile date de citre cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Spinuq.
RespectAnd prevederile Legii nr.2l3l1998 privind proprietatea publica qi regimul juridic al acesteia, cu

modificarile qi completdrile ulterioare precum gi ale Legii nr.7l1996 a cadastrului qi a publicitalii imobiliare,
republicatd (12), cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

In baza prevederile art. 10, 36 alin.(2) lit."c", art.l2} alin.(1) din Legea administraliei publice
nr.2

1 5

I

locale

I, republ icat6. modi fi catd qi completatd.
In temeiul art.45 alin.( I ) qi art. I l5 alin.( 1) lit."b" din aceeaqi lege,
Consiliul Local al Comunei Spinuq, adopta prezenta

200

HOTANANO:

Art.l

Se aproba introducerea in domeniul public al Comunei Spinug, judelul Bihor a suprafe{ei de 201
mp din totalul de 16552 mp al terenului cu nr.topo. 173 Ciulegti reprezent6nd teren intravilan aferent

Caminului Cultural Ciulesti.

Art.2

Se aproba inscrierea in evidenlele de publicitate imobiliard, prin deschiderea unei noi coli de carte
funciara. a terenului identificat cu nr.topo.173 Ciuleqti in suprafa@ de 16552 mp, din care 16345 mp
reprezentdnd "Strada pietruitd Ciuleqti" qi 207 mp reprezentAnd "teren aferent Caminului Cultural
Ciulegti".

Art.3

Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleaza d-na Hadadi Maria, inspector superior in
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Spinuq.

Art.4

Prezenta hotdrdre se comunicd:

-

lnstituliei Prefectului - Jude{ul Bihor,
OCPI Bihor.
primarului Comunei Spinug.
Compartimentului Fond Funciar,
la dosarul gedinlei,
pentru afigare,
la dosarul de evidenta al hotardrilor consiliului local.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CIUCIU OCTAVIAN
,

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI SPINU$,

SILAGHI GHEORGHINA
Nota: Hotararea a fbst adoptata cu unanimitate de voturi "Dentru".

