
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

HOTĂRÂREA  NR.41/2020      
Privind constatarea situației juridice a unui teren proprietate privată a comunei Beriu 

 
Consiliul local al comunei Beriu , judetul Hunedoara,  întrunit în ședința ordinară din data 

de 02.09.2020   
Având in vedere: Proiectul de hotărâre nr. 43/24.08.2020 și Referatul de aprobare  al 

primarului comunei Beriu  nr. 14/43/24.08.2020, prin care se propune actualizarea datelor din 
extrasul de carte funciară nr.535 , în sensul trecerii denumirii actuale  și anume comuna Beriu și  
constatarea  că pe  terenul în suprafață de  1044 mp  nu există  edificată construcție; Raportul 
nr. 15/40/24.08.2020al compartiemntului juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Beriu ; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei 
Beriu nr. 3 înregistrat în ședința comisiei din 31.08.2020 
  Văzând organizarea unității adminsitrativ teritoriale comuna Beriu , conform Legii nr. 
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României , cu modificările și completările 
ulterioare ;    
 În considerarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,  republicată ;  

În temeiul   art.129, alin. (14), art.139 alin.(1) coroborat cu  art.196 alin.(1) lit.a)   din 
Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1.(1)  Se constată că,  imobilul situat în intravilanul satului Sibișel  categorie de 

folosință arabil , în suprafață de 1044 mp înscris în  cartea  funciară  nr. 535, nr topografic  
2978,   aparține comunei Beriu,  în confomitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea adminsitrativă a teritroiului României .  

(2) Terenul  descris în alineatul precedent nu este afectat de construcții și  aparține 
domeniului privat al comunei Beriu sens în care se va proceda la  inventarierea acestuia  
conform prevederilor legale . 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează primarul comunei Beriu prin 
compartimentele de specialitate. 

Art.4.Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 
administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare 

Art.5. Prezenta hotarâre se comunica : Institutiei Prefectului, judetul Hunedoara; 
Primarului comunei Beriu;  OCPI Hunedoara ; 
BERIU la  02.09.2020  

Preşedinte de  şedinţă 

Gheorghe Dorin DRĂGOȚEL  

                              Contrasemnează 

     Secretar general  

Jr.Ionela FIRIDON 

Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 02.09 .2020  cu următoarele voturi :  

Total consilieri aleși : 13  ; Prezenți  12   ; Pentru :12    Împotrivă :0     Abțineri :0 


