
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 

tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

H O T Ă R Â R  E A   nr.  10   /2021 

Privind aprobarea dezmembrării unor imobile proprietatea comunei Beriu  

    Consiliul local al comunei Beriu, judeţul Hunedoara , întrunit în ședința ordinară din data de 25. 

02.2021 ; 

 Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 11 din 19.02.2021 și   Referatul de aprobare  nr. 

42/11/ 19.02.2021  al primarului comunei Beriu; Raportul nr .43 /11 / 19.02.2021  întocmit de 
compartimentul  agricultură și dezvoltare rurală  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Beriu  ; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 

înregistrat în ședința comisiei din 24.02.2021; Ținând seama de Referatele  de admitere emise de OCPI –
Biroul de Cadastru şi Pubicitate Imobiliară Orăştie, pentru dezmembrare imobilului  cu număr cadastral  

60980 situat în extravilanul comunei Beriu, respectiv pentru dezmembrarea imobilului  cu numărul 
cadastral  60133 situat în intravilanul localității Căstău, județul Hunedoara;  

 În temeiul art. 880 , 888 din Legea 287/2009 privind Codul Civil ; ale art. 28 alin.(6)   din Titlul 
II – Publicitate imobiliară -  Legea nr . 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Precum şi ale  art.129, alin.(2), lit.c , art.139 , alin.(3) lit.g)   din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

 Art. 1. Se aprobă dezmembrarea  imobilului situat în județul Huneodara, UAT Beriu cu număr 
cadastral 60980, în  imobilele : 

• 64332 situat în  în județul Huneodara, UAT Beriu având suprafaţa măsurată 

1646255 mp; 

• 64333 situat în  în județul Huneodara, UAT Beriu având suprafaţa măsurată 

14956 mp ; 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea  imobilului situat în localitatea Căstău,  județul Huneodara, UAT 

Beriu cu număr cadastral 60133, în  imobilele : 

• 64361 situat în localitatea Căstău ,județul Huneodara, UAT Beriu având 
suprafaţa măsurată 2019741 mp; 

• 64362 situat în localitatea Căstău, județul Huneodara, UAT Beriu având 

suprafaţa măsurată 592375 mp ; 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a hotărârii se încredinţează primarul comunei Beriu. 
   Art.4. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.5.   Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; Primarului 

comunei Beriu; OCPI Hunedoara şi se aduce la cunoştinţa  publică. 

Beriu, 25.02.20201           

           Contrasemnează   

Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  

ȘTEFĂNIE   Rareș Cătălin        jr. FIRIDON Ionela 

Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă”  

Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută 


