
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 
                                                                    
 

 
           Privind aprobarea înfiintarii de Car
421,1470,1469,1128, 522, 514/49,511,510 CEICA, nr. 
125/2,127,40,43,48,260,525,175, 95
1105/1,1105/2,331,670 INCE
topografic 1259 DUȘESTI 
drumuri  comunale și stră
Incești  și Dușesti  ce reprezint
comunei Ceica. 

 

          Având în vedere faptul ca la B.C.P.I.Beiu
numerele  topografice susmen
OCPI  din arhiva cadastrală
comunei Ceica fiind drumuri comunale 
 
          Văzând Monitorul Oficial 671 bis reprezentâ
aparțin domeniului public al comunei Ceica,anexa nr.32,pozi
reprezentând drumuri comunale,precum 
,proprietate publică a comunei Ceica aprobate prin HCL nr.35/2002 dar care nu
sunt cadastrate și nu exisă CF pe aceste drumuri comunale 
Planurile de situație privind identificarea acestor imobile întocmite de d
ing.topograf Popa Traian Victor,
 
          Ţinînd cont de Proiectul de hot
întocmit de d-na   primar  
specialitate din cadrul Consiliului local Ceica,

UL BIHOR  

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA  

 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

                                                

H O T Ă R Â R E 
 

Privind aprobarea înfiintarii de Car ți Funciare pentru nr. topografice  
421,1470,1469,1128, 522, 514/49,511,510 CEICA, nr. topografice 
125/2,127,40,43,48,260,525,175, 953 CEIȘOARA, nr. topografice 330, 
1105/1,1105/2,331,670 INCEȘTI, nr. topografice 688/1,353 CORBE

ȘESTI și constituirii unor numare cadastral pentru 
și străzi situate în localitățile Ceica, Ceișoara, Corbe

esti  ce reprezintă drumuri și străzi proprietatea 

Având în vedere faptul ca la B.C.P.I.Beiuş nu exista coala funciara pentru 
susmenționate  ,conform adreselor comunicate de c

OCPI  din arhiva cadastrală aceste drumuri reprezentând domeniul public al 
comunei Ceica fiind drumuri comunale  și străzi în cadrul comunei Ceica,

zând Monitorul Oficial 671 bis reprezentând Inventarul bunurilor ce 
in domeniului public al comunei Ceica,anexa nr.32,pozițiile 1

reprezentând drumuri comunale,precum și pozițiile 9-15 reprezentând str
 a comunei Ceica aprobate prin HCL nr.35/2002 dar care nu

i nu exisă CF pe aceste drumuri comunale și stră
ie privind identificarea acestor imobile întocmite de d

ing.topograf Popa Traian Victor, 

inînd cont de Proiectul de hotărâre  și referatul de aprobare al proiectului 
na   primar  Șovre Ana Livia,precum și avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local Ceica, 

România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principală, nr.67 

și fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 
 

i Funciare pentru nr. topografice  
topografice 

OARA, nr. topografice 330, 
TI, nr. topografice 688/1,353 CORBEȘTI și nr. 

i constituirii unor numare cadastral pentru 
ile Ceica, Ceișoara, Corbești, 
zi proprietatea  publică  a 

 nu exista coala funciara pentru 
ionate  ,conform adreselor comunicate de către 

domeniul public al 
zi în cadrul comunei Ceica, 

nd Inventarul bunurilor ce 
țiile 1-8 străzi –

15 reprezentând străzi 
 a comunei Ceica aprobate prin HCL nr.35/2002 dar care nu 

și străzi,precum și 
ie privind identificarea acestor imobile întocmite de d-l 

robare al proiectului 
i avizul comisiei de 



          Analizand raportul de specialitate intocmit de doamna Herman Viorica, 
consilier superior pe problema agricole și fond funciar, prin care propune 
constituirea unor  nr. cadastrale pentru suprafata de 42850 mp avand destinatia de 
drum , identificata cu nr. top. 421,1470,1469,1128,1125/5 CEICA si nr. top. 
125/2,127,40,43,48,260,525,175 CEISOARA , suprafata de 3690  mp  avand 
destinatia de drum, identificata cu nr. top.953,175 CEISOARA, suprafata de 13082 
mp avand destinatia de drum , identificata cu nr. top. 514/73,514/49,511,510,522 
CEICA si nr. top. 330,332 INCESTI,  suprafata de 14358 mp avand destinatia de 
drum , identificata cu nr. top. 688/1,353 CORBESTI, suprafata de 12379 mp avand 
destinatia de drum , identificata cu nr. top. 361/1,361/2,1259 DUSESTI, suprafata 
de 15247 mp avand destinatia de drum , identificata cu nr. top. 
1105/1,1105/2,331,1102/1 INCESTI si suprafata de 7039 mp avand destinatia de 
drum , identificata cu nr. top. 332,670 INCESTI. 
 
           În baza Legii nr.7/1996 republicată privind Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare,precum și prevederile Codului Civil, 
 
           În conformitate cu art. 139 alin.(3), lit.(g),art.196,alin.1,lit.a) 
art.286 ,alin.4 ,art.287,lit.b din  OUG nr.57/2019  -Codul Administrativ,                
  
             Consiliul local al  comunei Ceica, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
         Art.1.  Se aproba infiintarea de Carti Funciare pentru nr. topografice  
421,1470,1469,1128, 522, 514/49,511,510 CEICA, nr. topografice 
125/2,127,40,43,48,260,525,175, 953 CEISOARA, nr. topografice 330, 
1105/1,1105/2,331,670 INCESTI, nr. topografice 688/1,353 CORBESTI si nr. 
topografic 1259 DUSESTI ce reprezintă drumuri și străzi proprietatea publică  a 
Comunei Ceica 
 
         Art.2.  Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan si 
extravilan CEICA-CEISOARA  situat pe nr.topografic  421 CEICA (S=1590/2241 
mp) , 1470 CEICA (S=3598/4499 mp), 1469 CEICA (S=13308 mp), 1128 CEICA 
(S=416/1421 mp), 1125/5 CEICA (S=1740/8640 mp), 127 CEISOARA 
(S=531/608 mp), 40 CEISOARA (S=552/698 mp), 43 CEISOARA (S=363 mp), 
48 CEISOARA (S=781/888 mp), 260 CEISOARA (S=2318/9405 mp), 525 
CEISOARA (S=7093 mp) si 175 CEISOARA (S=2460/5043 mp) in suprafata 



totala de 42850  mp și 125/2 CEIȘOARA(S=8100 mp) ce reprezintă  drumul 
comunal DC-194  proprietate publică a Comunei Ceica 
 
     
      
       Art.3.  Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan 
CEISOARA situat pe nr.top. 953 CEISOARA (S=1107/8574 mp) si 175 
CEISOARA (S=2583/5043 mp)  in suprafata totala de 3690  mp ce reprezintă  
stradă(Ursasca) proprietate publică  a  Comunei Ceica. 
 
        Art.4.  Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan 
CEICA-INCESTI situat pe nr.top. 514/73 CEICA (S=1877/6662 mp) , 514/49 
CEICA (S=6603 mp) , 511 CEICA  (S=1738/2338 mp)522 CEICA  (S=1885 mp) , 
330 INCESTI  (S=360 mp) si 332 INCESTI  (S=259/32658 mp) in suprafata totala 
de 13082  mp și 510 CEICA(s=360 mp) ce reprezintă drumul comunal DC-193  
proprietate publică  a  Comunei Ceica. 
 
         Art.5. Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan 
CORBESTI situat pe nr.top. 688/1 CORBESTI (S=8175 mp) si 353 CORBESTI 
(S=6183/9348 mp)  in suprafata totala de 14358  mp ce reprezintă  stradă 
Corbești(Valea Neagră) proprietate publică  a  Comunei Ceica. 
 
         Art.6.  Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan 
DUSESTI situat pe nr.top. 361/1 DUSESTI (S=470 mp) , 361/2 DUSESTI 
(S=9277 mp) si  1259 DUSESTI (S=2632/4082 mp)  in suprafata totala de 12379  
mp ce reprezintă  stradă (Spre gara Ceica) proprietate publică  a  Comunei Ceica. 
 
         Art.7.  Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan 
INCESTI situat pe nr.top. 1105/1 INCESTI (S=1885 mp) , 1105/2 INCESTI 
(S=3672 mp) ,  331 INCESTI (S=2374 mp) si 1102/1 INCESTI  (S=7316/375154 
mp) in suprafata totala de 15247  mp ce reprezintă stradă(Spre Topești)  
proprietate publică  a  Comunei Ceica. 
 
         Art.8.  Se aproba constituirea unui numar cadastral pentru drum intravilan 
INCESTI situat pe nr.top. 332 INCESTI (S=4746/32326 mp) ,si 670 INCESTI 
(S=2293/2593 mp) in suprafata totala de 7039  mp ce reprezintă  stradă(Spre 
Pășune) proprietate publică  a  Comunei Ceica 
 
       Art.9.Se aprobă constiruirea unui număr  cadastral pentru drum intravilan  



CEIȘOARA situat pe nr.topo 527(S=193/13870)mp,nr.topo 529(S=62/439 
mp),nr.topo 530(S=260/40394 mp),nr.topo 534(S=1961/30021 mp) și nr.topo 
545/1 (S=1103/181653 mp) în suprafață total de 3579 mp ce reprezintă 
stradă(Viei)  proprietate publică  a  Comunei Ceica. 
 
 
         Art.10.Prezenta hotarare se comunica cu: 
              -primarul comunei 
              -Institutia Prefectului 
              -Biroul de carte funciara Beius, 
 
 
 
 
 
 
        Preşedinte de şedinţă                                                   Contrasemnează 
                                                                                                Secretar general 
            Mariana Corb                                                    Dorel Octavian Goldea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.84  din  30 septembrie    2019.                                                            Consilieri total=13                                                                      

                                                                                 Nr.consilieri prezenţi -  11 

     Hotărâre adoptată cu:11 voturi pentru 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


