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H O T Ă R Â R E 
 
privind aprobarea planurilor de amplasare şi delimitare a imobilelor cu suprafetele de 
2840 mp., 3125 mp., 3570 mp., 11620 mp., 5760 mp., reprezentand teren - proprietate 
publică a comunei Hidiselu de Sus cu destinatia de drumuri publice situate in comuna 

Hidiselu de Sus, satul Sumugiu 
 
 

Avand in vedere: 
-  Referatul de aprobare al Primarului comunei Hidiselu de Sus; 
- Raportul de specialitate întocmit de catre dl Rosie Nicolae, consilier in cadrul 

Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar, înregistrat sub nr. 
4455/29.08.2019; 

- Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- Pct. 8 din anexa nr.51 a H.G. nr.970/2002 privind atestarea domeniului public 

al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor;  
Tinand cont de prevederile: 
- Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată, 
- H.C.L. nr. 34/21.08.2002 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Hidiselu de Sus;  
- Art 286, art. 287 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) si d), alin. (7) lit. m) si ale art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDIȘELU DE SUS 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. Se aproba constituirea unui nou numar cadastral, conform Planului de 
amplasament si delimitare a imobilului aferent documentatiei cadastrale anexata la 
prezenta hotarare, facand parte integranta din aceasta, format astfel: 
Nr. topo. din 

care se 
constituie 

nr.cad. 

CF în care este 
înscris nr.topo 

Suprafata de 
teren a 

numărului topo 
-mp- 

Suprafata ce se 
dezlipeste din nr.topo.si 

se constituie în 
nr.cadastral 

-mp- 
366/2 

Sumugiu  
Adeverinta O.C.P.I. nr. 

8186/S/29.05.2019 
2840/105128 2840 

      TOTAL                                                       2840 
          Art.2. Se aprobă inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara prin 
deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.1, avand 
suprafata masurata de 2840 mp. teren public cu destinatia de drum, aflat in 
proprietatea publică a comunei Hidiselu de Sus. 
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 Art.3. Se aproba constituirea unui nou numar cadastral, conform Planului de 
amplasament si delimitare a imobilului aferent documentatiei cadastrale anexata la 
prezenta hotarare, facand parte integranta din aceasta, format astfel: 
Nr. topo. din 

care se 
constituie 

nr.cad. 

CF în care este 
înscris nr.topo 

Suprafata de 
teren a 

numărului topo 
-mp- 

Suprafata ce se 
dezlipeste din nr.topo.si 

se constituie în 
nr.cadastral 

-mp- 
366/2 

Sumugiu  
Adeverinta O.C.P.I. nr. 

8186/S/29.05.2019 
3125/105128 3125 

      TOTAL                                                       3125 
          Art.4. Se aprobă inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara prin 
deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.3, avand 
suprafata masurata de 3125 mp. teren public cu destinatia de drum, aflat in 
proprietatea publică a comunei Hidiselu de Sus. 
 Art.5. Se aproba constituirea unui nou numar cadastral, conform Planului de 
amplasament si delimitare a imobilului aferent documentatiei cadastrale anexata la 
prezenta hotarare, facand parte integranta din aceasta, format astfel: 
Nr. topo. din 

care se 
constituie 

nr.cad. 

CF în care este 
înscris nr.topo 

Suprafata de 
teren a 

numărului topo 
-mp- 

Suprafata ce se 
dezlipeste din nr.topo.si 

se constituie în 
nr.cadastral 

-mp- 
366/2 

Sumugiu  
Adeverinta O.C.P.I. nr. 

8186/S/29.05.2019 
2173/105128 2173 

262 
Sumugiu 

CF 51975 Hidiselu de 
Sus 

400/446 400 

263 
Sumugiu 

CF 51968 Hidiselu de 
Sus 

514 514 

264 
Sumugiu 

CF 51974 Hidiselu de 
Sus 

43 43 

265 
Sumugiu 

CF 51969 Hidiselu de 
Sus 

440/843 440 

      TOTAL                                                       3570 
          Art.6. Se aprobă inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara prin 
deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.5, avand 
suprafata masurata de 3570 mp. teren public cu destinatia de drum, aflat in 
proprietatea publică a comunei Hidiselu de Sus. 
 Art.7. Se aproba constituirea unui nou numar cadastral, conform Planului de 
amplasament si delimitare a imobilului aferent documentatiei cadastrale anexata la 
prezenta hotarare, facand parte integranta din aceasta, format astfel: 
Nr. topo. din 

care se 
constituie 

nr.cad. 

CF în care este 
înscris nr.topo 

Suprafata de 
teren a 

numărului topo 
-mp- 

Suprafata ce se 
dezlipeste din nr.topo.si 

se constituie în 
nr.cadastral 

-mp- 
366/2 

Sumugiu  
Adeverinta O.C.P.I. nr. 

8186/S/29.05.2019 
11620/105128 11620 

      TOTAL                                                       11620 
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          Art.8. Se aprobă inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara prin 
deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.7, avand 
suprafata masurata de 11620 mp. teren public cu destinatia de drum, aflat in 
proprietatea publică a comunei Hidiselu de Sus. 
 Art.9. Se aproba constituirea unui nou numar cadastral, conform Planului de 
amplasament si delimitare a imobilului aferent documentatiei cadastrale anexata la 
prezenta hotarare, facand parte integranta din aceasta, format astfel: 
Nr. topo. din 

care se 
constituie 

nr.cad. 

CF în care este 
înscris nr.topo 

Suprafata de 
teren a 

numărului topo 
-mp- 

Suprafata ce se 
dezlipeste din nr.topo.si 

se constituie în 
nr.cadastral 

-mp- 
366/2 

Sumugiu  
Adeverinta O.C.P.I. nr. 

8186/S/29.05.2019 
5760/105128 5760 

      TOTAL                                                       5760 
          Art.10. Se aprobă inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara prin 
deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.9, avand 
suprafata masurata de 5760 mp. teren public cu destinatia de drum, aflat in 
proprietatea publică a comunei Hidiselu de Sus. 
          Art.11. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv cu intabularea 
dreptului de proprietate publica al comunei in evidentele de C.F., se incredinteaza 
primarul comunei Hidiselu de Sus. 

Art.12.  Prezenta hotarare se comunica cu : 
        -     Institutia Prefectului – Judetul Bihor 

         -     Primarul comunei Hidiselu de Sus 
         -     la dosar 
    

 
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 
                     Grigore Ciopleala                  p. SECRETAR 
                                                                                         Emanuel Dringo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 59 
Hidiselu de Sus,  04 septembrie 2019 
 

    Aceasta hotarare a fost adoptata  cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 


