ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 23
din 7 februarie 2017
pentru modificarea art.1 şi art.3 din H.C.L. Livezeni nr.11 /01.02.2016 privind aprobarea
cuprinderii în domeniul public şi înscrierea în cartea funciară provizorie ,a suprafeţei de
280 mp teren situată în intravilanul satului Ivăneşti,str.Calea Romană nr.78,jud.Mureş.
Consiliul local al comunei Livezeni, judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
Potrivit dispoziţiilor art.41.alin.(7)din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,precum şi
prevederile Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepţie
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
Văzând avizul comisiei de specialitate,
Potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative,republicată,
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.c) şi art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă modificarea art.1 şi art.3 din H.C.L. Livezeni nr.11 /01.02.2016
privind aprobarea cuprinderii în domeniul public şi înscrierea în cartea funciară
provizorie,a suprafeţei de 280 mp teren situată în intravilanul satului Ivăneşti,str.Calea
Romană nr.78,jud.Mureş,şi vor avea următorul conţinut:
Art.1. Se aprobă cuprinderea în domeniul public al comunei Livezeni a cotei de 188 mp teren
din suprafaţa totală de 280 mp teren aferent imobilului „cămin cultural” din comuna
Livezeni,satul Ivăneşti şi inscrierea provizorie în cartea funciară. Diferenţa de teren în cotă de 92
mp ,din suprafaţa totală de 280 mp teren aferent acestui imobil, este cuprinsă în HGR nr.964/2002
şi se va înscrie definitiv în aceeaşi carte funciară.
Art.3. Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în
vederea efectuării înscrierii în cartea funciară .
Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul
agricol .
Art.3. Prezenta
hotărâre se comunică:Prefectului judeţului Mureş,primarului
comunei Livezeni,compartiment agricol,OCPI Tg.Mureş,afişare .
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