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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                

                                                                                                                  

HOTĂRÂREA NR. 20

din 25.08.2016

privind modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din 

domeniul public, actualizat

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data 

de 25.08.2016;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos la proiectul de hotărâre privind

modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul 

public, actualizat, înregistrată sub nr. 2542/19.08.2016;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2543/19.08.2016;

- avizul comisiilor de specialitate;

- documentația tehnică cadastrală de publicitate imobiliară întocmită de către SOCIANU 

CRISTIAN - inginer totograf autorizat OCPI cu seria RO-HR-F nr. 0064/09.02.2012;

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare și a H.G nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor;

- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 43/19.09.2014 privind modificarea anexei la 

H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat;

- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 4/22.02.2013 privind modificarea anexei la 

H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat

În temeiul:
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- prevederilor art. 36 alin. (1) și (2) litera c), art. 45 alin. (1) și (3) și ale art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului 

bunurilor din domeniul public, actualizat -  SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE, la numărul curent 6 

,,Rețea stradală Beica de Jos”, la numărul curent 7 ,,Rețea stradală Beica de Sus” și la numărul 

curent 9 ,,Rețea stradală Căcuciu”, astfel:

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. 
crt. 

Cod de
clasificare

Denumirea 

bunului

Elementele
de identificare

Anul 
dobândirii
sau dării
în 
folosință

Valoare de
inventar

Situația 
juridică  
actuală

6 1.3.7.1. Rețea stradală 
Beica de Jos

Lungime totală=1332 m,
Suprafață totală = 10454 mp., 
Pietruită, astfel:
Str. 1 = 856 mp, L = 119 m
Str. 2 = 1662 mp, L = 117 m
Str. 3 = 649 mp, L = 84 m
Str. 4 = 503 mp, L = 114 m
Str. 5 = 133 mp, L = 22 m
Str. 6 = 241 mp, L = 62 m
Str. 7 = 364 mp, L = 61 m
Str. 8 = 1148 mp, L = 115 m
Str. 9 = 4898 mp, L = 638 m

- 260.000,00 Domeniul 
public al 

comunei Beica 
de Jos conform 

O.G. nr. 
43/1997 

republicată, 
administrator

Consiliul 
Local Beica de 

Jos

7 1.3.7.1 Rețea stradală 
Beica de Sus

Lungime totală=1398 m,
Suprafață totală = 10148 mp., 
Pietruită, astfel:
Str. 1 = 768 mp, L = 200 m
Str. 2 = 482 mp, L = 60 m
Str. 3 = 2238 mp, L = 274 m
Str. 4 = 4890 mp, L = 585 m
Str. 5 = 101 mp, L = 13 m
Str. 6 = 1669 mp, L = 266 m

- 165.000,00 Domeniul 
public al 

comunei Beica 
de Jos conform 

O.G. nr. 
43/1997 

republicată, 
administrator

Consiliul 
Local Beica de 
Jos

9 1.3.7.1 Rețea stradală 
Căcuciu

Lungime totală = 1185 m,
Suprafață totală = 7859 mp., 
Pietruită, astfel:
Str. 1 = 2751 mp, L = 388 m
Str. 2 = 960 mp, L = 142 m
Str. 3 = 1251 mp, L = 169 m
Str. 4 = 1861 mp, L = 350 m
Str. 5 = 53 mp, L = 9 m
Str. 6 = 242 mp, L = 30 m
Str. 7 = 361 mp, L = 48 m
Str. 8 = 380 mp, L = 49 m

- 210.000,00 Domeniul 
public al 

comunei Beica 
de Jos conform 

O.G. nr. 
43/1997 

republicată, 
administrator

Consiliul 
Local Beica de 

Jos
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Art.2. În termen de 30 de zile de la aducere la cunoștință publică a prevederilor prezentei 

hotărâri, proprietarii care dețin terenuri în zone care fac obiectul acesteia și care dețin acte 

doveditoare a proprietății prin care sunt afectați de prezenta hotărâre, vor depune cereri de 

rectificare în acest sens.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Consiliului 

Județean Mureș, care va face demersuri pentru promovarea Hotărîrii de Guvern de modificare a 

anexei nr. 21 din H.G. nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum 

și al municipiilor orașelor și comunelor din județul Mureș - SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE, 

IMOBILE, numărul curent 6 ,,Rețea stradală Beica de Jos”, numărul curent 7 ,,Rețea stradală 

Beica de Sus” și numărul curent 9 ,,Rețea stradală Căcuciu”, Primarului comunei Beica de Jos, se 

afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                Contrasemnează Secretar,

               Fabian Laszlo                                                                   Pop Silvestru-Vasile


