
COMUNA PIETROASA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA 

Localitatea Pietroasa, str. Principala, nr. 253, cod poștal 417365,jud. Bihor 

Cod fiscal 4641326 

Tel:0359199064 ; Tel./Fax : 0359199066                                                         
                     E-mail :primaria.pietroasa@cjbihor.ro, site www.primariapietroasabh.ro 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr.58 din 30.06.2021 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Pietroasa nr.71 din 

27.11.2020 privind aprobarea întocmirii unei documentaţii cadastrale  

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Pietroasa nr.71 din 27.11.2020 privind aprobarea întocmirii unei documentații cadastrale, 

inițiat de către primarul comunei Pietroasa, înregistrat sub nr.47/29.06.2021, 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasa, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub 

nr. 3798 din 29.06.2021; 

- raportul compartimentului agricol și cadastru din aparatul de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr. 3799 din 29.06.2021, 

- Văzând avizul favorabil al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, potecţia mediului şi turism;avizul favorabil al 

comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 

servicii şi comerţ; avizul favorabil al comisiei pentru învățământ, sănătate ți familie, cultură, muncă și 

potecție socială, protecția copiilor, activități sportive și de agrement. 

Văzând prevederile art.41 alin.(1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, 

republicată, cu completările și modificările ulterioare. 

Văzând prevederile art.23 alin.(1) lit.a) ale Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr.700/2014 al Directorului general al 

Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,  

Vazând prevederile art.286 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(14),  precum, ale art. 139 alin.(3) lit.g), art. 196 alin.(1) 

lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.I- Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local al comunei 

Pietroasa nr.71 din 27.11.2020, după cum urmează: ”(1)Se aprobă constituirea unui număr cadastral în 

suprafață de 600 mp, constituit din 263 mp din imobilul identificat prin nr.top.2350/2 înscris în CF 189-

Chișcău și 337/6078 mp din nr.top.2350/1 înscris în CF 1-Chișcău, conform Anexei - Plan de situaţie a 

imobilului întocmit de ing.Isaie Andrada Teodora, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Terenul în suprafață de 600 mp face parte din domeniul public al comunei Pietroasa. 

(2)Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei 

Pietroasa nr.71 din 27.11.2020.” 

Art.II- Celelalte articole din Hotărârea Consiliului local al comunei Pietroasa nr.71 din 

27.11.2020 rămân neschimbate. 
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Art.III.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Pietroasa. 

Art.IV.- Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului județului Bihor, Primarul 

comunei Pietroasa, BCPI Beiuș, dosar şedinţă, se publică în Monitorul Oficial al comunei Pietroasa la 

pagina de internet www.primariapietroasabh.ro în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII 

DELIBERATIVE”. 

 

 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează:  

 Gheorghe CORB               Secretarul general al comunei,                                                                  

 Adriana ȚICA 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL Nr.58/30.06.2021 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii 

HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL 

Nr. 

Crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

 

DATA Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate □ simplă  □ 

absolută  □ calificată 

30.06.2021  

Nr.consilieri locali potrivit legii 13 

Nr.consilieri locali în funcție 13 

Nr.consilieri locali prezenți la 

adoptarea hotărârii 

9 

Nr.voturi ”PENTRU” 9 

Nr.voturi ”ÎMPOTRIVĂ” 0 0 

 

Nr.voturi ”ABȚINERE” 0 Voturile ”ABȚINERE” 

se numără la voturi 

”ÎMPOTRIVĂ” 

Nr. consilieri locali care nu iau 

parte la deliberare și la adoptarea 

hotărârii, neavând drept de vot 

0 

2 Comunicarea către primar   

3 Comunicarea către Prefectul județului Bihor   

4 Aducerea la cunoștința publică   

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual   

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, 

după caz 
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