
       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. 34 

Din 29.06.2018 
 

privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Cozma, în vederea desemnarii a 

doi  reprezentantanţi ai acestora in Comisia Comunală de Fond Funciar Cozma 

 

 

Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 Iunie 2018 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 9295/14.06.2018 emisă de Instituţia Prefectului-judeţul Mureş 

- Expunerea de motive nr.  1332/14.06.2018, a primarului Comunei Cozma  

- Raportul de specialitate nr. 1332/1//14.06.2018, prin care se propune spre  aprobare  

proiectul de hotarare  privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna 

Cozma, în vederea desemnarii a doi  reprezentantanţi ai acestora in Comisia Comunală de 

Fond Funciar Cozma 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

În conformitate cu: 

-  prevederile art. 12 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 2, alin. 1, lit. h din Hotararea de Guvern nr. 890/2005, pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a 

titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

În temeiul art. 45  alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificarile  si completarile ulterioare;        

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

Art.1. Se convoaca adunarea proprietarilor de teren din comuna Cozma, in vederea 

desemnarii a doi  reprezentanţi ai acestora în Comisia Comunală de Fond Funciar Cozma, la data de 

20.07.2018, ora 13:00. 
 

Art.2. Adunarea proprietarilor de teren din comuna Cozma va fi legal constituita daca este 

prezenta majoritatea din numarul acestora. 
 

Art.3. Hotararea privind alegerea reprezentantului proprietarilor in Comisia Comunală de 

Fond Funciar Cozma se adopta cu majoritate simpla. 
 

Art.4. Primarul comunei Cozma în calitate de Presedinte al Comisiei Comunale de Fond 

Funciar Cozma vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 
 

 

  



Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului UAT către: 

-  Instituţiei Prefectului judeţului Mureş; 

-  Primarului comunei Cozma;  

-  Membrilor Comisiei Comunale de Fond Funciar;  

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

specialitate al primarului comunei Cozma 

- Dosarul instituţiei  

- Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare, site-ul Primariei, 

 

    

 

Presedinte de sedinţă,                                                         Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                                        Secretarul Comunei Cozma 

       Gălăţan Vasile                                         Crăciun Adrian  

 

 

 

 

 

 


