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H O T Ă R Â R E A  Nr. 87
din 20 septembrie 2017

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinând 
domeniului public al comunei Livezeni,județul Mureș.

         Consiliul local  al comunei Livezeni, judeţul Mureş,
  
       Văzând  Raportul compartimentului de specialitate şi expunerea de motive a primarului comunei 
Livezeni precum şi avizul comisiei de specialitate,
      Având în vedere prevederile art.(3) și alin.(4) din  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia,republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,ale  Legii nr.7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată,ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului 
de avizare,recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară şi ale art.879 și art.880 din 
Codul civil republicat,cu modificările şi completările ulterioare,
     Luând în considerare documentația tehnică privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 53084

situat în comuna Livezeni sat Livezeni nr.22 înregistrată la OPCI Biroul de cadastru și publicitate imobiliară 
sub nr.99/2017,
     In conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative,republicată,
       In temeiul prevederile art.10,art.21 alin.(1) art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.c),art.45 alin.(3)coroborat cu 
art.115 alin.(1) lit.b),art.119,art.120 și art.122   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.Se însușește lucrarea de specialitate denumită Plan de amplasament și delimitare a imobilului 
cu propunerea de dezlipire imobil în 2 loturi,executată de Meruțiu Florian, conform anexei parte integrantă 
a prezentei hotărâri.
     Art.2.(1)Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren situat în comuna Livezeni,sat Livezeni 
nr.22,județul Mureș,proprietatea publică a comunei Livezeni cu nr. cadastral 53084 înscris în cartea 
funciară nr.53084 în două loturi după cum urmează:

- Lotul nr.1 imobilul având suprafața măsurată de 300 mp categoria de folosință curți-construcții
proprietatea publică a comunei Livezeni,pe care este edificat bloc de locuințe P+2.
          -Lotul nr.2 imobilul având suprafața măsurată de 1124 mp categoria de folosință curți-construcții 
proprietate publică a comunei Livezeni.
                 (2) Datele de identificare a imobilelor prevăzute la alin.(1) sunt cele prevăzute în anexele care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3.Se mandatează primarul comunei Livezeni,dl.ing.Bányai István să semneze actul autentic de 
dezmembrare.
    Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Livezeni  prin 
compartimentul agricol .
        
  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

                       -Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
                       -Primarului comunei Livezeni
                      - Compartiment agricol
                      - Compartiment agricol
                     - OCPI Mureș
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