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H O T Ă R Â R E A  Nr. 83
din 20 septembrie 2017

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,
  
        Având în vedere cererea numitei Constantin Cristina,asociat al firmei TERRA METAL ART.SRL şi 
înregistrată  sub nr.4025/16.08.2017 prin care solicită preluarea drumului cu titlu gratuit în domeniul public 
al comunei Livezeni,
       Văzând  Raportul compartimentului de specialitate şi expunerea de motive a primarului comunei 
Livezeni ,
        Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţia de 
drum,în proprietatea publică a comunei Livezeni şi avizul comisiei de specialitate,
      Reţinând prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia,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  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.863 din Codul civil republicat,cu modificările şi completările ulterioare,
       In conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative,republicată,
    In temeiul dispozițiilor 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  satul Livezeni în suprafaţă totală de  867
mp.
               (2) Datele de identificare ale terenurilor sunt cele cuprinse în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre - extras CF nr.53333 nr.cad.53333,suprafața de 636 mp  şi CF nr.53502 
nr.cad.53502,suprafața de 231 mp.
         Art.2 Se modifică şi se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al comunei 
Livezeni,cu bunurile imobile menţionate la art.1 alin.(1) și alin.(2).

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

                       -Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
                      -Primarului comunei Livezeni
                      - Compartiment agricol
                      - Compartiment contabilitate
                     - Persoanelor înscrise  în anexa prevăzută la art.1 alin.(2)
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