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H O T Ă     R Â R EA
Nr.   152   din 8 IULIE 2022

Privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru imobilul situat în
Salonta reprezentând stația de tratare a apei potabile din zonă străzii Lăutarilor

Consiliul Local al Municipiului Salonta întrunit în şedinţă ordinară, 

• Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament  şi delimitare a
imobilului pentru imobilul situat în Salonta reprezentând stația de tratare a apei potabile din
zonă străzii Lăutarilor;

• Reținând Referatul de aprobare nr. 4354 din data de 29.06.2022 al Primarului Municipiului
Salonta, d-l Török László, în calitate de inițiator; 

• Analizând Raportul de specialitate  nr. 4354  din data de 29.06.2022 întocmit de Serviciul de
Dezvoltare  Urbană  prin  care  propune  Consiliului  Local  al  Municipiului  Salonta aprobarea
planului  de  amplasament  şi  delimitare  a  imobilului  pentru  imobilul  situat  în  Salonta
reprezentând stația de tratare a apei potabile din zonă străzii Lăutarilor, conform Anexei nr.1 și
înscrierea  proprietăţii  publice  a  Municipiului  Salonta  asupra  terenului  și  a  construcțiilor
respective.

Având în vedere:
• Legea nr.7/1996 privind cadastrul şi  publicitatea imobiliară,  cu modificările şi  completările

ulterioare;
• Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările și

completările ulterioare;
• Legea  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare  nr.  241/2006,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;

• H.G.nr.970/2002  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Bihor,  precum  şi  al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, cu modificările ulterioare;

• Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative –
Republicată.
Văzând avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, și anume: Comisia amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism, respectiv Comisia juridică și de disciplină.
În temeiul  prevederilor  art.129 alin. (2) lit.c), alin.(6) lit.c),  art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.g),

art.196 alin.(1) lit.a), art.197-199, art.286 alin.(4), Anexa nr.4  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. (1) Aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, pentru formarea unui
număr cadastral cu suprafaţa de 1569 mp conform Anexei nr. 1, cu destinaţia de teren public – curți
contrucții, situat în intravilan, din următoarele parcele:

• nr. top 3058/20 cu suprafața de 186/70907 mp;
• nr. top 3058/48 cu suprafața de 230/230 mp;
• nr. top 3058/49 cu suprafața de 230/230 mp;
• nr. top 3058/50 cu suprafața de 213/213 mp;
• nr. top 3058/51 cu suprafața de 230/230 mp;
• nr. top 3058/52 cu suprafața de 244/244 mp;
• nr. top 3058/53 cu suprafața de 236/236 mp.
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(2) Pe terenul aprobat conform alin (1) se găsesc construcțiile cu datele de identificare
conform tabelului de mai jos:

Descrierea
construcției
( din acte )

Destinația
 ( Cod )

Construcţie

Descrierea construcției/alte
mențiuni 

Suprafaţa construită
măsurată la sol

( mp )

Statie tratare apa
( hidrofor )

CIE - C1 Nr. niveluri.1; S.construită la sol:
103 mp; S. construită desfășurată:

103 mp; Statie pompare apă
( hidrofor ), în regim de înălțime P,

an construire 1999 

103

- CIE - C2 Nr. niveluri.1; S.construită la sol: 4
mp; S. construită desfășurată: 4

mp; Anexă, în regim de înălțime P,
an construire 1999 

4

Rezeror apa 1000
mc

CIE - C3 Nr. niveluri.1; S.construită la sol:
225 mp; S. construită desfășurată:
225 mp; Rezeror apa 1000 mc, an

construire 1997 

225

Rezeror apa 1000
mc

CIE - C4 Nr. niveluri.1; S.construită la sol:
220 mp; S. construită desfășurată:
220 mp; Rezeror apa 1000 mc, an

construire 1999 

220

Cămin de vane din
beton

CIE - C5 Nr. niveluri.1; S.construită la sol 28
mp; S. construită desfășurată: 28
mp; Cămin de vane din beton, în
regim de înălțime S, an construire

1997 

28

- CIE - C6 Nr. niveluri.1; S.construită la sol 11
mp; S. construită desfășurată: 11

mp; Platformă generator, în regim
de înălțime P

11

- CIE - C7 S.construită la sol: 4 mp; 
Puț, an construire 2008

4

- - 595

Art. 2. Înscrierea proprietăţii publice a Municipiului Salonta asupra terenului cu suprafața de
1569 mp și a construcțiilor prevăzute la art. 1 alin (1) și alin (2) în temeiul prevederilor  O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Aprobarea iniţierii procedurilor legale, în vederea realizării modificărilor survenite ca
urmare a prevederilor art. 1 - 2, în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului
Salonta,  aprobat  prin  HCLMS  nr.61/1999,  atestat  prin  Anexa  nr.  3  la  H.G.  nr.970/2002  privind
atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Bihor.

Art. 4. Aprobarea efectuării înscrierii menţiunilor prevăzute la art.  1 şi art.  2, la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor.

Art.  5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartimentul Cadastru Comunitar.
Art.  6.  Prezenta se comunică cu: 
         -  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
         -  Primarul Municipiului Salonta

                     -  Viceprimarul Municipiului Salonta
         -  Serviciul Economic
         -  Serviciul de Dezvoltare Urbană
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                     -  Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
                     -  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor

         - Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a Primăriei Municipiului
Salonta: www.salonta.net - Monitorul Oficial Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             Contrasemnează,
                    Nagy Árpád - Ferencz                              SECRETAR GENERAL
                                                                                        Patricia Edith Ivanciuc
                                                                                               

                                                                                           

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate calificată astfel:
Din 17 consilieri în funcţie,     17   consilieri prezenţi,   17   pentru, --- împotrivă, _  ---  abținere
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