
ROMANIA                                                                                      
JUDETUL MURE Ş 
COMUNA CEUA ŞU DE CÎMPIE 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E A Nr. ______ 
din 27 ianuarie 2011 

 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al com. Ceuasu de Cîmpie si  dezmembrarea 

terenului situat in localitatea Ceuaşu de Cîmpie in suprafata de 2500 mp,  
din C.F. 50342 nr.cadastral 50342 

 
   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEUAŞU DE CÎMPIE, JUDETUL MUREŞ, intrunit in 
sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011, 
 Vazând expunerea de motive a domnului Primar – Szabo Jozsef Levente cu privire la 
trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al com. Ceuasu de Cîmpie, în 
vederea dezmembrarii si vanzarii acestora, concesionarii sau închirierii;  
   Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind dezmembrarea terenului situat in localitatea 
Ceuasu de Cîmpie in suprafata de 2500 mp, din C.F. 50342 nr.cadastral 50342, proiect din 
initiativa autoritatii executive; 
   Avand in vedere raportul comisiei pentru agricultura, activitatii economico - financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism a consiliului local; 
   In temeiul art. 36 , pct 2 lit.c si art. 45 ,pct. 3 , din Legea nr. 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1  Se aprobă trecerea suprafeţei de 2500 mp din domeniul public în domeniul privat al com. 
Ceuaşu de Cîmpie, jud. Mures. 
Art. 2  Se insuseste documentatia cadastrala intocmita de catre S.C. TOPO GRAF  S.R.L. pentru 
dezmembrarea terenului inscris in C.F. nr. 50342 nr. cadastral 50342, in suprafata de 2500 mp. 
Art. 3  Se aproba dezmembrarea terenului din localitatea Ceuaşu de Cîmpie, inscris in C.F. 50342, 
nr. cadastral 50342, in suprafata de 2500 mp.in 3 parcele : 
- parcela cu nr.cadastral 50612, in suprafata de 1600 mp, intabulare drept de proprietate in seria 

rangului cu incheiere nr. 51693, Primăria com. Ceuaşu de Cîmpie; 
- parcela cu nr. cadastral 50613, in suprafata de 244 mp, intabulare drept de proprietate in seria 

rangului cu incheiere nr. 51693, Primăria com. Ceuaşu de Cîmpie; 
- parcela cu nr. cadastral 50614, in suprafata de 656 mp, intabulare drept de proprietate in seria 

rangului cu incheiere nr. 51693, Primăria com. Ceuaşu de Cîmpie; 
Art. 4  Se aprobă vânzarea parcelei cu nr. cadastral 50613, in suprafata de 244 mp, intabulare 
drept de proprietate in seria rangului cu incheiere nr. 51693, Primăria com. Ceuaşu de Cîmpie, iar 
reprezentantul legal Szabo Jozsef Levente – primar, va semna toate actele necesare efectuării 
tranzactiei. 
Art. 5  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei, 
consilierul juridic si biroul de urbanism. 
 
Presedinte de sedinta, 
   Szilagyi Dezso 
                                                                                                                   Contrasemneaza, 
                                                                                                                          Secretar, 
                                                                                                                      Domocoş Maria  


