
R O M Â N I A 
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   7   /2022 
Privind  însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de 

proprietate publică în favoarea comunei Beriu,județul Hunedoara, asupra unor drumuri  de utilitate 

publică 
 

Consiliul local al comunei Beriu ,judetul Hunedoara, intrunit în ședința ordinară din data de  
27.01.2021;  

Având in vedere: Proiectul de hotărâre nr. 8/ 10.01.2022 , Referatul de aprobare nr. 8 din 10.01.2022 

al primarului comunei Beriu prin care se propune aprobarea documentației tehnice pentru înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Beriu, județul Hunedoara, 

asupra unor drumuri  de utilitate publică; Raportul nr. 8/21.01.2022 al compartimentului Juridic, 

resurse umane și relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate; În baza avizul comisiei de 

specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 27.01.2022; 

Văzând  documentația tehnică cadastrală intocmită de către SC Belevion Geotopo SRL, respectiv PFA 

Luncan Adrian; 

 În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 

nr.7/1996, republicată ; art.3 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

    În temeiul  art.129, alin. (2), lit.d, alin (7) lit. m) ,art.139, alin.(1)  , art.196 alin.(1) lit.a)   

din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aprobă și se însușește documentația cadastrală realizată  de SC Belevion Geotopo 
SRL, respectiv PFA Luncan Adrian , pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate 

publică în favoarea comunei Beriu, județul Hunedoara, asupra unor drumuri de utilitate publică 

precizate în anexa  la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă întreprinderea demersurilor necesare in vederea înscrierii în cartea funciară 

a drumurilor  menționate la art.1 urmând a se realiza includere acestora în inventarul domeniului 
public, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului comunei 

Beriu prin aparatul de specilaitate.    
Art.4.Prezenta hotărâre se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului 

administrativ,  Legea nr.554/2004,  cu modificările si completările ulterioare. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :-Instituției Prefectului- judetul Hunedoara, Primarului 

comunei Beriu; OCPI Orăștie şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituţiei şi 
publicare pe pagina proprie de internet la adresa www.primariaberiu.ro, secțiunea Monitor Oficial 

Local.                         
Beriu, 27.01.2022    

Președinte de ședință,                            Contrasemnează, 

  Cimporesc Mircea Petru                Secretar general, 

         Jr.Firidon Ionela 

Hotărâre  adoptată cu majoritate  simplă 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 12  Vot deschis.   

pentru: 12  împotriva: 0     abțineri: 0  

http://www.primariaberiu.ro/

