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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BIHOR
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oradea

Carte Funciară Nr. 50572 Hidișelu de Sus

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:77 NDF

Nr. cadastral vechi:163TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Bihor
Nr.
Crt

Nr. cadastral
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 50572 10.000 Teren neimprejmuit;
Teren extravilan

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

30324 / 27/07/2006
Hotarare   nr.  25/2006  emis  de  Consiliul  Local  al  Comunei  Hidiselu  de  Sus  (Documentaţie  cadastrală  nr.
5611/2006  vizat  de  OCPI  Bihor);
B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATEîn  baza  L.215/2001,  dobandit  prin

Lege,  cota  actuala  1/1
A1

1) COMUNA HIDISELU DE SUS, domeniu privat
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 77 NDF)

29659 / 04/03/2021
Inscris  Sub  Semnatura  Privata   nr.  doc  cad  9,  din  03/03/2021  emis  de  Onaca  Vlad  Florian;  Inscris  Sub
Semnatura Privata  nr. Proces verbal de vecinatate, din 03/03/2021 emis de Onaca Vlad Florian; Act Notarial
nr.  Declaratie  notariala  nr.  692,  din  02/03/2021 emis  de  NP Stiole  Lucian Marius;  Act  Administrativ   nr.  CF
50572  Hidiselu  de  Sus,  din  19/09/2019  emis  de  OCPI  Bh;  Inscris  Sub  Semnatura  Privata   nr.  PAD,  din
03/03/2021  emis  de  Onaca  Vlad  Florian;
B3 Imobil aflat sub incidenta art 3 aliniatul 1 din L 17/2014. A1

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 50572 Comuna/Oraş/Municipiu: Hidișelu de Sus
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

50572 10.000 Teren extravilan

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 pasune NU 10.000 - - - Teren neimprejmuit

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 77.5
2 3 129.032
3 4 77.5
4 1 129.032
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Carte Funciară Nr. 50572 Comuna/Oraş/Municipiu: Hidișelu de Sus
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
18/05/2021,  14:11
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COMUNA HIDISELU
DE SUS

JUDETUL BIHOR Romania, jud. Bihor, loc. Hidiselu de Sus,
nr.328, cod postal 417275, C.l.F. 4660743

Te|.0259/335.855; Fax:0259/335.855;
h [!.i591 u d esu s(4)cj b i ho r. r<2

www.pri maria-hidiseludesus.ro

Oompartimentul []rbanism si Cadastru

Nr. 5726 din 12. 10.2021

APROBAT,
PRIMAR

ADRIAN

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
Cu privire la elaborareaPUZ

..PLAN URBANISTIC ZONAL_ COMPLEX MULTIFUNCTIONAL SOCIAL"

Document elaborat in conformitate cu Ordinul nr.270l din 30.12.2010 privind aprobarea

Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de

amenajare a teritoriului si de urbanism si H.C.L. nr.29 din 18.03.2011 privind aprobarea Regulamentului

local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajate a

teritoriului.
OBIECT: Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile de Plarr Urbanistic Zonal pentru
*PLAN URBANISTIC ZONAL_ COMPLEX MULTIFUNCTIONAL SOCIAL"

BENEFICIARI: COMUNA HIDISELU DE SUS

PROIECTANT: : S.C. COFIDO SRL.

procesul de informare si consultare a publicutui s-a desfasurat in conformitate cu calendarul

procesului stabilit in documentul de planificare. Acte eliberate de autoritatile administratiei publice locale

Hidiselu de Sus si Consiliul Judetean Bihor.

- Ceftificat de Urbanism nr.263 din26.03.2021 (ConsiliulJudetean Bihor);

- Avizde oportunitate nr. 66 din 17.06.2021 (Consiliul Judtean Bihor)

Autoritatea publica locala cat si investitorul au intocmit calendarul de informare si consultare a

publicului in privinia elaborarii "PLAN URBANISTIC ZONAL-COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
^SOCIAL,, 

amplasat in intravilanul localitatii Hidiselu de Sus, judetul Bihor, in cuprinsul caruia a fost

prevazuta parcu rgerea etape lor reglementate de Ord i n u I 27 0 | I 20 10,dupa cum urmeaza:

ETAPA l.Implicarea publicului in etapa pregatitoare

a.l. Anuntul privind intentia de elaborare P\JZ afisat in etapa pregatitoare prin care publicul este

informat cu privire la intentia de elaborare aPtJZ-lui,precum si asupra posibilitatii publicului de a transmite

sugestii, observatii si opinii, cu numarul 4792125.08.2021 a fost publicat atat pe pagina proprie de internet la

adresa:

http://primaria-
i se I udesu s. ro/i n clcx. ph P ?o cclntent&v is\,v:article & icl:

a.Z. De asemenea anuntul privind intentia de elaborare PtJ'Z a fost afisat la avizierul



a.3.lnvestitorul , conform prevederilor legale a afisat anuntul privind intentia de elaborare a PUZ,

prin amplasareape panourirezistente la intemperii a intentiei de elaborarePUZ, in 3 locuri cu vizibilitate pe

ieritoriul zonei studiate conform Anexei I din Ordinul2701l20l0. Metodele pe care persoanele afectate sau

interesate le-au putut utiliza pentru a formula observatii si propuneri sunt urmatoarele: formularea si

redactarea in scris a obiectiunilor cu privire la PlJZ,acestea urmand a fi adresate persoanei insarcinate cu

informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei.
a.4. Totodata vecinilor li s-a adus la cunostinta detaliile cu privire la lucrarile ce urmeaza a se

desfasura in zona respectiva (prin adresa nr.4793125.08.2021 ).

ETAPA 2. Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor - in cadrul careia persoanele

interesate puteau consulta documentatia si transmite observatii cu privire la documentele si

propunerile preliminare PUZ-s-a desfasurat in perioada 09.09.2021 - ll.l0.202l In cadrul acestei

etape informarea si consultarea s-a facut in urmatoarele modalitati:

b,l.ln data de 09.09.2021 la sediul Primariei a fbst aflsat anuntul de informare cu nr.5078 asupra

propunerilor preliminarePIJZ si publicat pe pagina proprie de internet, dand posibilitatea celor interesati de

a consulta si transmite observatii cu privire la documentele si propunerile PUZ'

b.2.Conform prevederilor legale, anuntul privind consultarea propunerilor preliminare PUZ a mai

fost afisat de investitor pe panouri rezistente la intemperii in 3 locuri cu vizibilitate.

b.3.Au fost puse la dispozitia publicului, spre inforrnare, documentele aferente propunerilor PUZ,

inclusiv materiale explicative scrise si desenate, intr-un limbaj nontehnic, precum si documentele care au

stat la baza primei variante a propunerilor, inclusiv Certificatul de Urbanism, plansa de reglementari si

regulamentul local de urbanism care s-au aflat la sediut Primariei. Persoanele interesate au avut la dispozitie

un interval de l5 zile pentru consultarea documentatiei respective.

Documentatia disponibila pentru consultare aflata la sediul Primariei nu a fost solicitata pentru

consultare de nici o persoana.

b.4. A fost afisat Ia avizierul Primariei arruntul public prin care s-a adus la cunostiinta publicului

interesat organizarea unei dezbateri publice in data de27.09.2021 ora 10.

b.5.La dezbaterea publica organizata in 21.09.2021 - au participat Berdie Doru Petru - persoana

responsabila din partea Primariei, Petroi Adrian - primar, Curpas Florian - viceprirrar, arh' DOLOG

VALENTIN- proiectantul, pentru a putea explica persoanelor interesate eventualele neclaritati' Nu a

participat nici o persoana interesata, asa ca s-a trecut la incheierea Procesnlui verbal nr. 5422 din

27.09.2021.
b.6. Un rezumat al problemelor,observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul

procesului de informare si consultare,inclusiv :

a) modul in care solicitarea a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de problemele,

observatiile si rezervele exprirnate de public: Nu au fost inregistrate observatii sau reserve;

b) problemele, observatiile si rezervele pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e

dispus sa le rezolve,impreuna cu motivatia acestui lucru: Nu este cazul;

c) orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor:

Nu au fost inregistrate.
b.7. In data de 27.0g.2021 la sediul Primariei a fost afisat anuntul de informare asupra propunerilor

preliminare pUZ si publicat pe pagina proprie de internet, dand posibilitatea celor interesati de a consulta si

transmite observatii cu privire la documentele si propunerile PUZ.

b.8.Confbrrn prevederilor legale, anuntul privind consultarea propunerilor preliminare PUZ a mai

fost afisat de investitor pe panouri rezistente la intemperii in 3 locuri cu vizibilitate.

b.9.Au fbst puse la dispozitia publicului, spre informare, documentele aferente propunerilor PUZ,

inclusiv materiale explicative icrise si desenate, intr-un limba.i nontehnic, precum si documentele care au

stat la baza primei variante a propunerilor, inclusiv Certificatul de Urbanism, plansa de reglementari si

B.D.P.



regulamentul local de urbanism care s-au aflat la sediul Primariei. Persoanele interesate au avut la dispozitie

un"interval de l5 zile pentru consultarea documentatiei respective'

Documentatia disponibila pentru consultare aflata la sediul Primariei nu a fbst solicitata pentru

consultare de nici o Persoana.
b.10. A fost afisat la avizierul primariei anuntul public prin care s-a adus la cunostiinta publicului

interesat organizareaunei dezbateri pubtice in data de 12.10.2021ora 10'

b.ll.La dezbatereapublica organizata in 12.l}.2)zl - au participat Berdie Doru Petru - persoana

responsabila din partea Primariei, Petroi Adrian - primar, Curpas Florian - viceprimar' arh ' DOLOG

'ALENTIN 
- proiectantul, pentru a putea explica persoaneloi interesate eventualele neclaritati' Nu a

participat nici o persoana interesata, asa ca s-a trecut la incheierea procesului verbal nr. 5724 din

Un rezumat al problemelor,observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul

informare si consultare,inclusiv :

12.10.2021.
b.12.

procesului de

ETAPA 3. Implicarea publicului in etapa aprobarii PUZ

Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevederilor art.6 din ordinul 270llz}|0,respectiv

conform Legii 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii 54412003 privind

liberul acces la intbrmatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare'

ETAPA 4.Implicarea publicului in moni torizarea implementarii PUZ

plansa de reglementari urbanistice si regulamentul local reprezinta info-rmatii de interes public si vor

fi furnizate si puse la dispozitie in urma soricitariror, conform Legii 54412001 privind liberul acces la

informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare'

Acest rapoft a fost intocmit in conformitaie cu Regulamentu.l local al comunei Hidiselu de Sus

privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirJa planurilor de urbanism si amenajare a

teritoriului.publicarea lui fundame nteaza deciziaconsiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de

urbanism la care se refera.

In vederea fundamentarii tehnice a Raportului, auto_ritatea publica poate solicita opinia unor experti

atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu. De asemenea,prezentul Raport de informare si

consulta,e a publicului se va publica pe pagina proprie de internet'

Avand in vedere ca s-au parcurs procedurile prevazute in H'c'L' nr' 29 din l8'03'2011' privind

aprobarea Regulamentului local de implicare a publicLrlui pentru elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism si amenajare a teritoriurui, corespu nzator etapei eraborarii propunerilo r P.u 'z', aceasta etapa a fost

ftnar\zatasi se va putea supune dezbaterii la consiriut Judetean Bihor, Institutia Arhitectului Sef'

(saHre
a- 
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