ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 12
din 13.07.2016
privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Beica de Jos în domeniul
privat al comunei Beica de Jos și desființarea prin demolare a acestuia
Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
13.07.2016;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr.
2194/07.07.2016;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2195/07.07.2016;
- avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local;
- raportul de evaluare nr. 14/2015 întocmit de ing. Varodi Gheorghe expert evaluator, pentru
imobilul înscris în Cartea funciară nr. 50257 a comunei Beica de Jos sub A1.1 nr. cadastral 50257C1 reprezentând Construcție administrativă construită pe fundație din beton, având pereții din
cărămidă, acoperită cu țiglă, compusă din 3 camere, domeniul public al comunei Beica de Jos,
raport însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/30.10.2015;
- prevederile art 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (17) din Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 15 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare;
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În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) litera c), ale art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin.
(1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public al Comunei Beica de Jos în
domeniul privat al comunei Beica de Jos, imobil reprezentând Construcție administrativă construită
pe fundație din beton, având pereții din cărămidă, acoperită cu țiglă, compusă din 3 camere, imobil
înscris în Cartea funciară nr. 50257 a comunei Beica de Jos sub A1.1 nr. cadastral 50257-C1, în
suprafață de 256 mp.
Art.2. Se aprobă desfințarea prin demolare a imobilului reprezentând Construcție
administrativă construită pe fundație din beton, având pereții din cărămidă, acoperită cu țiglă,
compusă din 3 camere, imobil înscris în Cartea funciară nr. 50257 a comunei Beica de Jos sub
A1.1 nr. cadastral 50257-C1, în suprafață de 256 mp., urmând ca materialele obținute din
demolare să fie folosite la unele reparații ale imobilelor aparținând comunei Beica de Jos iar
diferența rezultată să fie valorificată prin vânzare în condițiile legii.
Art.3. Se aprobă radierea din Cartea funciară a imobilului reprezentând Construcție
administrativă construită pe fundație din beton, având pereții din cărămidă, acoperită cu țiglă,
compusă din 3 camere, imobil înscris în Cartea funciară nr. 50257 a comunei Beica de Jos sub
A1.1 nr. cadastral 50257-C1, în suprafață de 256 mp.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul
comunei Beica de Jos, județul Mureș.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală,
compartimentului pentru urbanism, persoanelor interesate, se afișează şi se aduce la cunoştinţă
publică prin publicare pe site-ul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretar,

Fábian László

Pop Silvestru-Vasile
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