
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 

 

                                                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 35 

din 29 Iunie 2018 

privind stabilirea prin acordul părţilor a amplasamentului în vederea punerii în 

posesie cu suprafaţa de 246.057 mp în parcela P.S. 629 tarlaua 9 şi diminuarea suprafeţei de 

246.057 mp din izlazul comunal , proprietate privată a comunei Cozma, în vederea punerii în 

aplicare a Sentinţei civile nr.784/2013784/27.06/2013 pronunţată de Judecătoria Reghin în 

dosarul nr. 2089/289/2008*, modificată în parte prin Decizia Civilă nr. 534/07.10.2014 a 

Tribunalului Mureş, având ca beneficiar pe Tanco Elena prin mandatar Tanco Corneliu 

Alexandru, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate 

 

 

Consiliul local al comunei  Cozma , Judeţul  Mureş , întrunit în sedinţă ordinară 

Având în vedere expunerea de motive nr. 1414/26.06.2018 şi Raportul nr. 1417/26.06.2018, 

prin care s-a supus analizei consiliului local al Comunei Cozma proiectul de hotarâre privind 

stabilirea prin acordul părţilor a amplasamentului în vederea punerii în posesie cu suprafaţa de 

246.057 mp în parcela P.S. 629 tarlaua 9 şi diminuarea suprafeţei de 246.057 mp din izlazul 

comunal , proprietate privată a comunei Cozma, în vederea punerii în aplicare a Sentinţei civile 

nr.784/2013784/27.06/2013 pronunţată de Judecătoria Reghin în dosarul nr. 2089/289/2008*, 

modificată în parte prin Decizia Civilă nr. 534/07.10.2014 a Tribunalului Mureş, având ca 

beneficiar pe Tanco Elena prin mandatar Tanco Corneliu Alexandru, în vederea reconstituirii 

dreptului de proprietate 

           Având în vedere adresa nr. 9401/18.06.2018 emisă de Instituţia Prefectului judetului Mureş-

Corpul de Control,  privind Situaţia juridică a terenului situat în parcela P.S.629, tarlaua 9 de pe 

raza comunei Cozma, judeţul Mureş care face obiectul dispozitivului Sentinţei civile nr. 784/2013 

pronunţată de către Judecătoria Reghin la data de 27.06.2013  

          Tinând cont de Nota de constatare, nr. 9401/20.06.2018, întocmită de către Corpul de Control 

al Prefectului, în baza Tematicii de control  nr. 9401/18.06.2018 

            

           Ţinând cont că: 

Prin Sentința civilă nr. 382 din data de 12 aprilie 2017 pronunţată de Judecătoria Reghin 

în dosarul nr. 2251/289/2015 s-a admis în parte cererea formulată de reclamanta TANCO 

ELENA, în contradictoriu cu pârâta COMISIA LOCALĂ PENTRU RECONSTITUIREA 

DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR COZMA, în sensul 

obligării COMISIEI LOCALE PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE 

PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR COZMA, la plata în favoarea 

reclamantei a sumei de 500 lei/zi de întârziere, până la îndeplinirea obligaţiei stabilite prin 

titlul executoriu Sentința Civilă nr. 784/2013 pronunțată de Judecătoria Reghin în dosarul nr. 

2089/289/2008*, definitivă prin Decizia Civilă nr. 534/2014 pronunțată de Tribunalul Mureș, 

privind punerea în posesie a reclamantei pentru suprafaţa de 246057 mp teren. Sentința civilă 

nr. 382 din data de 12 aprilie 2017 pronunţată de Judecătoria Reghin în dosarul nr. 2251/289/2015 a 

rămas definitivă prin Decizia nr. 779 din 19.06.2018 pronunțată de Tribunalul Mureș în același 

dosar. 

        În conformitate cu:   

- prevederile art. 7 , alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  

 

 

 



- Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Hotărârea nr. 401/2013 , pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 

privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania 

-  Hotarare de Guvern. 890/2005  pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privata asupra terenurilor, 
 

Conform art. 36 alin.(2), lit. c, art. 45 alin. (3); art.115, alin. (1), lit. b, din Legea nr. 

2l5/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

  Art. 1. Se respinge stabilirea prin acordul părţilor a amplasamentului în vederea punerii 

în posesie cu suprafaţa de 246.057 mp în parcela P.S. 629 tarlaua 9 şi diminuarea suprafeţei de 

246.057 mp din izlazul comunal , proprietate privată a comunei Cozma, în vederea punerii în 

aplicare a Sentinţei civile nr.784/2013784/27.06/2013 pronunţată de Judecătoria Reghin în dosarul 

nr. 2089/289/2008*, modificată în parte prin Decizia Civilă nr. 534/07.10.2014 a Tribunalului 

Mureş, având ca beneficiar pe Tanco Elena prin mandatar Tanco Corneliu Alexandru, în vederea 

reconstituirii dreptului de proprietate 

 

             Art.2  Se respinge amplasamentul stabilit prin acordul părţilor identificat în parcela P.S. 

629 tarlaua 9, având următoarele repere de identificare : în Vest…, în Nord…, în Sud…, şi Est…, 

conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 
 

           Art. 3  Se respinge Suprafaţa care se diminuează va fi trecută în favoarea dnei. TANCO 

ELENA, cu domiciliul în Braşov, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 59, bloc. 141,sc. D, ap. 17, judeţul 

Braşov. 

 

Art. 4. Se respinge revocarea  Hotărârii 12/2017,  privind aprobarea diminuării cu 246.057 

mp a izlazului, parte din domeniul privat al comunei Cozma, judeţul Mureş 

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului la:  

-  Instituţia Prefectului jud.Mureş,  

-  Primarul comunei Cozma,  

-  Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

Cozma 

-  Compartimentului Agricol, Cadastru, şi Relaţii Publice, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cozma care vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, Afişare, Site, Dosarul instituţiei. 

 

 

 

       Presedinte de sedinţă,                                                Contrasemnează pentru legalitate  

                                                                                                      Secretarul Comunei Cozma 

          Gălăţan Vasile                                 Crăciun Adrian  

 

 

 

 

 


