
 

ROMÂNIA             

JUDEŢUL BIHOR                    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI    

 

HOTĂRÂREA Nr. 163 

din 18 decembrie 2019 

 

privind acceptarea Declarației de renunțare și trecerea în domeniul public al Comunei Sântandrei cu 

categoria de folosință de drum, a imobilului în suprafață de 4272 mp identificat prin nr. cad. 58693 înscris 

în CF 58693 Sântandrei, situat în intravilanul localității Sântandrei, jud. Bihor și atribuirea denumirii de 

strada VULTURILOR 

Consiliul local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 18 

decembrie 2019, 

       Având în vedere: 

 - Declarația pentru renunțarea la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 2092 din 

25.11.2019, redactată la Biroul Individual Notarial Popa Carmen Teodora din Oradea, prin care proprietarii 

Horea Mihaela Carmen și Bădulescu Alina Daciana, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în 

intravilanul localității Sântandrei, județul Bihor, identificat cu nr. cadastral 58693 Sântandrei, înscris în CF nr. 

58693 Sântandrei, în suprafață de 4272 mp; 

  - Referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 16593 din 10.12.2019; 

 - Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Protecția Mediului nr. 16858 / 12.12.2019; 

 - Avizul consultativ al Comisiei de Urbanism; 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 562 alin. (2), art. 888 și art. 889 din Codul Civil – Legea nr. 287 / 2009, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 - art. 2 lit. d) din Ordonanța nr. 63 din 29.08.2002, actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, cu modificările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 14 

voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din totalul de 14 consilieri locali în funcție, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se acceptă Declarația pentru renunțarea la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 

2092 din 25.11.2019, redactată la Biroul Individual Notarial Popa Carmen Teodora din Oradea, prin care 

proprietarii Horea Mihaela Carmen și Bădulescu Alina Daciana, renunță la dreptul de proprietate asupra 

imobilului situat în intravilanul localității Sântandrei, județul Bihor, identificat cu nr. cadastral 58693 Sântandrei, 

înscris în CF nr. 58693 Sântandrei, în suprafață de 4272 mp. 

 Art.2. Se aprobă trecerea în domeniul public al comunei Sântandrei, a suprafeței menționate la art. 1, cu 

destinaţia de drum public, atribuirea denumirii – strada VULTURILOR şi întabularea în Cartea Funciară în 

favoarea comunei Sântandrei. 

Art.3. Obligațiile prevăzute în art. 2 din HCL nr. 163 / 27.11.2019 privind aprobarea P.U.Z. “Parcelare 

și regelementare teren pentru amplasare de locuințe cu funcțiuni complementare, nr. cad. 12167 și 11054, sat 

Sântandrei, comuna Sântandrei, jud. Bihor”, având ca beneficiari: Bădulescu Alina Daciana și Burda Ana, prin 

care s-a constituit parcela la care s-a renunțat, rămân valabile: ” Inițiatorii P.U.Z. –lui se obligă să realizeze pe 

cheltuiala proprie rețelele de utilități aferente: energie electrică, apă și gaze naturale, pietruirea drumului nou 

creat, precum și realizarea podului de acces auto și pietonal peste canalul Peța, conform declarației notariale cu 

încheiere de autentificare nr. 2609 din 26 noiembrie 2018, redactată la S.P.N. Biroul Notarilor Publici Asociați 

“Matei – Gîtea”. 

Art.4. Se aprobă completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Sântandrei cu 

prevederile prezentei Hotărâri. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor_________Primar______ 

Persoanele în cauză_____Biroul Finanțe Contabilitate____Compartimentul Administrarea Domeniului Public și 

Privat____Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului____Compartimentul Agricol________SPCLEP  

Oradea______ O.C.P.I. Bihor_____ Consiliul Județean Bihor ________Afișare___Dosar special şedinţă. 
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