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HOTĂRÂREA NR.37  

Din 22  August 2018 
 

privind revocarea Hotărârii nr. 35/29.06.2018, a Consiliului Local Cozma,  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 , întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 

August 2018 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, nr. 10928/23.07.2018, 

privind exercitarea controlului de legalitate. 

Expunerea de motive nr.1693/30.07.2018  la Proiectul de hotărâre, Referatul de 

specialitate nr. 1693/1/30.07.2018  prin care se propune revocarea H.C.L.Cozma 

35/29.06.2018, 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, precum şi avizele Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al comunei Cozma; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. 
Conform prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 
În temeiul art. 36 alin. (4),art. 45 alin. (1) şi alin.  (2),  şi art.115 alin (1), lit.”b” , alin. 

7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 35/29.06.2018, 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. 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul şi Secretarul Comunei Cozma.  

 

Art. 3  - Prezenta hotărâre se comunică la : 

           - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

           - Primarului comunei Cozma 

           - Dosarul instituţiei 

           - Afisare site-ul Primariei, Avizier  

 

 

 

Presedinte de sedinţă,                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

    Suciu Nicoleta            Secretarul Comunei Cozma 

                                                                                 Crăciun Adrian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


