
1

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. 29

din 21.12.2012

privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Beica de Jos, județul Mureș a suprafeței 

de 154 mp. teren intravilan situat în localitatea Șerbeni, fără număr administrativ, compus din 

parcela cu număr cadastral 50249

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.12.2012;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos precum şi avizul favorabil al 

comisiei de specialitate a consiliului local;

- declarația domnului Grama Iuliu-Dorin autentificată sub nr. 1482/13.12.2012 de Biroul 

Notarului Public Vultur Angela;

- prevederile art. 562 alin. (2) coroborate cu art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- art. 36 alin. (2) litera c), alin. (9) şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă preluarea de la domnul Grama Iuliu-Dorin a suprafeței de 154 mp. teren 

intravilan fâneață situat în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, fără număr administrativ, compus 

din parcela cu număr cadastral 50249 rezultată în urma dezmembrării terenului care a fost înscris 

în cartea funciară numărul 50054 a localității Beica de Jos, cu număr cadastral 50054, ca urmare a 

renunțării acestuia în condițiile art. 562 alin. (2) Cod civil.   
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Art.2. Terenul preluat ca urmare a renunțării descrise la art. 1 intră în domeniul privat al 

comunei Beica de Jos.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, Oficiului de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Mureș, Biroului Notarului Public Vultur Angela şi se afişează.  

                     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                  

                   Ilieș Victor                                                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                                                                                   Pop Silvestru-Vasile




