
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA GEPIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Privind  aprobarea documentației tehnice în vederea amenajării unui drum de acces de la 

Capela Gepiu până la intrarea în Cimitirul din Gepiu  

 

Avand în vedere proiectul de hotărâre prezentat de către Primarul comunei Gepiu, 

Având în vedere Planul de situație și de încadrare în zonă , documentația 

tehnică,întocmite de către SC Topogeoterm S.R.L Oradea pentru imobilele cu destinația 

drum de acces  

Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2129 din 05.06.2019 întocmit de către 

compartimentul de resort 

 Ţinând cont de Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local al Comunei Gepiu 

Văzand prevederile art. 36 alin 6 lit”a” pct.13  , art.45 alin 1 ,,art. 115 alin 1 lit.”b” 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi, 

 
           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea 

                                                              HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 Se aprobă documentația tehnică în vederea amenajării unui drum de acces de 

la Capela Gepiu până la intrarea în Cimitirul din Gepiu . 

Drumul va fi format din 4 loturi după cum urmează: 

Lotul 1 – se va realiza cu documentație cadastrală prin dezmembrarea pășunii 

comunale cu nr. cadastral 51372 în 3 loturi și va avea suprafața de 421 mp. 

 Numărul cadastral 51372 va fi format din 3 loturi în urma dezmembrării,după cum 

urmează: 

Lot 1 cu suprafața de 5657 mp (pașune) 

Lor 2 cu suprafața de  421 mp (drum ) 

Lot 3 cu suprafața de 72722 mp(pășune)  

Lotul 2 – se va realiza în cadrul proiectului PNCCF și va avea suprafața de 231 

mp,suprafață ce va rezulta din desprinderea din numărul cadastral 50070,reprezentând în 

natură pășune comunală   

Lotul 3 – se va realiza în cadrul proiectului PNCCF și va avea suprafața de 1047 mp 

ce corespunde parcelei cu nr. 2583 și 2584,scara 1:10.000  

Lotul 4 -  se va realiza în cadrul proiectului PNCCF și va avea suprafața de 2011 mp 

ce corespunde parcelei cu nr. 2595,scara 1:10.000 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Gepiu. 

 Art.3.Prezenta Hotărare se comunică cu :  

 Se aduce la cunoștință publică 

 Primarul comunei Gepiu  

            Instituţia Prefectului -  judeţul Bihor 

            Un exemplar la dosar. 

         

           Preşedinte de şedinţă                                                           Contrasemnează 

              Zaban Emil                                                              Secretarul comunei Gepiu 

                                                                                      Iancu Ramona – Corina 

 

 

Gepiu la 06.06.2019  

Nr.38                                                      


