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                                                    ROMANIA `                              
       JUDEŢUL MUREŞ

        COMUNA LIVEZENI
         CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                 

                                                                   H O T Ă R Â R E A    Nr. 27
                                                                             din  28   mai 2014

privind aprobarea solicitării de preluare cu titlu gratuit în proprietatea  
publică  a  comunei Livezeni, a terenurilor proprietate privată cu destinaţia                                 

de drum

       Consiliul local  al comunei Livezeni, judeţul Mureş,

       Văzând  Referatul compartimentului de specialitate,
      Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată cu 

destinaţia de drum,în proprietatea publică a comunei Livezeni,
       Reţinând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor Tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HGR nr.548/1999, ale Ordinului 

nr.134/1998 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi 
modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară şi 

ale art.863 din Codul civil republicat,
      In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) , art.45 alin.(3)coroborat cu 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 ş t e:

          Art.1. (1)Aprobă solicitarea de preluare,cu titlu gratuit în domeniul public al 

comunei Livezeni a  terenurilor proprietate privată cu destinaţia de drum, situate în 
localităţile Livezeni şi Sînişor ,în suprafaţă totală de  6377 mp,din care Livezeni 2010 mp şi 

Sînişor 4367 mp.
                     (2) Datele de identificare ale terenurilor sunt cele cuprinse în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre

          Art.2 Se modifică şi se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului 
public al comunei Livezeni,aprobat prin HCL nr.12/2001,cu bunurile imobile menţionate 

la art.1 alin.(1)
         Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei 

Livezeni  prin compartimentele agricol şi  urbanism .

       
        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
                       -Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
                       -Primarului comunei Livezeni
                      - Compartiment contabilitate
                     - Persoanelor înscrise  în anexa prevăzută la art.1 alin.(2)

             PREŞEDINTE  DE   ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,
                       Orban Sandor                                                                                      secretar
                                                                                                                               Hangan Aurelia
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