
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
 
 
 

Hotarare 
privind cuprinderea  unor terenuri  din intravilanul localității în domeniul  public al 

Municipiului Marghita și aprobarea constituirii de număr cadastral pe terenuri 
reprezentând căi de comunicații și spații verzi în cartierul Piața independenței 

  
 Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 26 ianuarie 
2016,  
         Având în vedere : raportul  de specialitate al Compartimentului de cadastru înregistrat  
sub  nr. 415 din 18.01.2016, împreună cu documentația  aferentă și referatul de aprobare  al 
Primarului Municipiului Marghita, raportul de avizare al  comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Marghita,  
 În conformitate cu prevederile Legii cadastrului nr.7/1996 cu modificările și 
completările ulterioare , art.36, alin (1) din Legea 18/1991, legea fondului funciar 
  In baza art 36  alin. 2, lit.c  și art.45 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei 
publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare,  
                             

Hotărăște: 
 
 Art. 1 Se aprobă cuprinderea în domeniul public al Municipiului Marghita   a 
următoarelor terenuri din intravilanul localității: 
1. – suprafaţa de 396 mp. cu nr. topo. 19/4, înscris in C.F. 1487 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform poz. B7 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în 
mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
2. – suprafaţa de 351 mp. cu nr. topo. 20, înscris in C.F. 2491 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform poz. B1 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în 
mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
3. – suprafaţa de 375 mp. cu nr. topo. 23/4, înscris in C.F. 61 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform poz. B23 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în 
mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
4. – cota de 298/427 mp. din nr. topo. 24/1, înscris in C.F. 100890 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B1 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. P-ţa Independenţei; 
5. – suprafaţa de 482 mp. cu nr. topo. 24/2, înscris in C.F. 60 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform poz. B52 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în 
mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
6. – suprafaţa de 925 mp. cu nr. topo. 27/9, înscris in C.F. 2212 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform  poz. B10 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat 
în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
	



7. – cota de 140/1167 mp. din nr. topo. 27/2, înscris in C.F. 100152 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B1 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
8. – cota de 988/1223 mp. din nr. topo. 26/1, înscris in C.F. 100749 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B1 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
9. – cota de 156/180 mp. din nr. topo. 25/5, înscris in C.F. 101057 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B1 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
10. – cota de 149/473 mp. din nr. topo. 25/3, înscris in C.F. 100754 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B6 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
11. – cota de 382/692 mp. din nr. topo. 25/6, înscris in C.F. 101058 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B6 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
12. – cota de 487/838 mp. din nr. topo. 29, neînscris în C.F. (adeverinţa O.C.P.I. nr. 
85747/16.10.2015) – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în mun. 
Marghita str. Piaţa Independenţei; 
13. – cota de 1006/1632 mp. din nr. topo. 28/1, neînscris în C.F. (adeverinţa O.C.P.I. nr. 
85747/16.10.2015) – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în mun. 
Marghita str. Piaţa Independenţei; 
14. – suprafaţa de 517 mp. cu nr. topo. 32/3, înscris in C.F. 270 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform poz. B7 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în 
mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
15. – cota de 524/1032 mp. din nr. topo. 31, înscris in C.F. 270 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform poz. B7 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în 
mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
16. – cota de 12/1047 mp. din nr. topo. 33, înscris in C.F. 606 Marghita, – proprietar Statul 
Român conform poz. B6 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, situat în 
mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
17. – cota de 289/1317 mp. din nr. topo. 34/2, înscris in C.F. 100766 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B2 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
18. – cota de 426/3537 mp. din nr. topo. 16/12, înscris in C.F. 1151 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform poz. B8 – reprezentând teren proprietetea publică a mun. Marghita, 
situat în mun. Marghita str. Piaţa Independenţei; 
 
  
 



Art.2 Se aprobă constituirea unui număr cadastral din terenurile conform tabelului : 
 

Nr.cad. nou Supr. nr.cad. 
(mp) 

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 8262 

19/4 396 mp. - C.F. nr. 1487 – Marghita 

Teren proprietatea publică a mun. 

Marghita, ocupat de căi de 

comunicaţii şi spaţii verzi, aferent 

cartierului Piaţa Independenţei 

20 351 mp. - C.F. nr. 2491 – Marghita 
23/4 375 mp. - C.F. nr. 61 – Marghita 
24/1 298/427 mp. - C.F. nr. 100890 – Marghita 
24/2 482 mp. - C.F. nr. 60 – Marghita 
21/7 359/515 mp. - C.F. nr. 100771 – Marghita 
27/9 925 mp. - C.F. nr. 2212 – Marghita 
27/2 140/1167 mp. - C.F. nr. 100152 – Marghita 
26/1 988/1223 mp. - C.F. nr. 100749 – Marghita 
25/5 156/180 mp. - C.F. nr. 101057 – Marghita 
25/3 149/473 mp. - C.F. nr. 100754 – Marghita 
25/6 382/692 mp. - C.F. nr. 101058 – Marghita 
29 487/838 mp. Adev. OCPI nr. 85747/16.10.2015 

28/1 1006/1623 mp. Adev. OCPI nr. 85747/16.10.2015 
32/3 517 mp. - C.F. nr. 270 – Marghita 
31 524/1032 mp. - C.F. nr. 270 – Marghita 
33 12/1047 mp. - C.F. nr. 606 – Marghita 

34/2 289/1317 mp. - C.F. nr. 100766 – Marghita 
16/12 426/3537 mp. - C.F. nr. 1151 – Marghita 

 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul 
de cadastru. 
 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Bihor, Primarul 
Municipiului Marghita , Compartimentul de cadastru, la dosar, spre afișare 
 

 
 
 
 

Președinte de sedință                                         Contrasemnează, secretar UAT, 
  Pop Gavril                                                          jr.   Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, 
 Nr. 13 din 26.01.2016 
Adoptată cu votul a 16 consilieri pentru  din 16 prezenți  

 
 

 
 
 
 
 


