
 
ROMÂNIA                                                         
JUDEŢUL BIHOR                                         
COMUNA GEPIU                                             
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                 H O T Ă R Â R E 

 

   Privind aprobarea deschiderii de coli funciare în vederea înregistrării a 3 parcele cu numere 
cadastrale diferite :nr.cad 61475 Nojorid(450729 mp),nr.cad. 61476 Nojorid(1750 mp),nr.cad 
61477 Nojorid(48250) provenite din dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 60301 UAT 
Nojorid în suprafaţă de 500729 totală de mp  

 
 

            Având în vedere  Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Gepiu, 
   Ţinând cont de documentaţiile tehnice întocmite de către SC TOPOGEOTERM SRL, 
 pentru , număr cadastral 60301 UAT Nojorid în suprafaţă de 500729 mp respectiv 
dezmembrarea în 3 parcele distincte cu numere cadastrale diferite :nr.cad 61475 Nojorid(450729 
mp),nr.cad. 61476 Nojorid(1750 mp),nr.cad 61477 Nojorid(48250) pentru suprafața menționată, 
           Având în vedere raportul de specialitate nr.4410 din 18.12.2019 întocmit de către 
compartimentul de resort, 
            Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Gepiu  
         În baza art. 129 alin 2 lit”c” și 139 alin 3 lit.”g”, art.196 alin1 lit”a”  din  din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
 Cu voturi 9 voturi „pentru” din  9 consilieri prezenţi 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
           Art.1.Se aprobă deschiderea de coli funciare în vederea înregistrării a  3 parcele cu 
numere cadastrale diferite :nr.cad 61475 Nojorid(450729 mp),nr.cad. 61476 Nojorid(1750 
mp),nr.cad 61477 Nojorid(48250) provenite din dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 
60301 UAT Nojorid în suprafaţă de 500729 totală de mp . 

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 
Gepiu. 

Art.3  Prezenta Hotărâre se comunică următorilor: 
-    Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
- Primarul comunei Gepiu  
- Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Gepiu 
- OCPI Bihor – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Salonta    
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
- Un exemplar la dosar. 

 
 
               Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează, 
              Memetea Vasile-Florian                           Secretar general UAT Comuna Gepiu, 
                                                                                               Iancu Ramona -Corina 
 
 
 
 
 
Gepiu la  30.12.2019 
Nr. 76 



 


