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. 47
din 30.10.2015
privind însușirea Rapoartelor de evaluare nr. 11/2015, nr. 12/2015 și nr. 13/2015 întocmite de ing.
Varodi Gheorghe expert evaluator

Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive înregistrată sub nr. 3588/23.10.2015 precum şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate a consiliului local;
- Titlul de proprietate nr. 2027/2004 privind reconstituirea dreptului de proprietate privată
asupra suprafeței de 426,62 ha teren cu vegetație forestieră primăriei comunei Beica de jos
precum și amenajamentul silvic pentru păduri proprietate a primăriei comunei Beica de Jos
întocmit de către S.C Proforest S.R.L București în anul 2011;
- Ordinul Prefectuluinr. 605/2002 privind trecerea în proprietate privată a comunei Beica de
Jos a izlazurilor comunale în suprafață de 958,49 ha din care 450,65 ha se află pe teritoriul
administrativ propriu și 507,85 ha pe teritoriul administrativ al comunei Chiheru de Jos precum și
amenajamentul silvic pentru suprafața de 258,3 ha pășune împădurită întocmit de către S.C Olivia
Dual S.R.L București în anul 2015;
- prevederile Legi nr. 82 / 1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), art. 45 și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăște:
1

Art.1. (1) Se însușește Raportul de evaluare nr. 11/2015 întocmit de ing. Varodi Gheorghe
expert evaluator, pentru terenul cu vegetație forestieră (pădure comunală) în suprafață de 426,62
ha, domeniul privat al comunei Beica de Jos, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Se însușește Raportul de evaluare nr. 12/2015 întocmit de ing. Varodi Gheorghe
expert evaluator, pentru pășune împădurită în suprafață de 258,3 ha. pe teritoriul administrativ al
comunei Chiheru de Jos, domeniul privat al comunei Beica de Jos, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se însușește Raportul de evaluare nr. 13/2015 întocmit de ing. Varodi Gheorghe
expert evaluator, pentru pășune în suprafață de 700,19 ha. din care 450,65 ha pe teritoriul
administrativ al comunei Beica de Jos și 249,54 ha. pe teritoriul administrativ al comunei Chiheru
de Jos, domeniul privat al comunei Beica de Jos, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Beica de
Jos, județul Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, se afișează şi se aduce la cunoştinţa
publicului prin afişare pe site-ul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Urs Marcel-Nicolae
Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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