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PROIECT 

 

                          HOTĂRÂRE 

 

Privind  stabilirea pretului de vanzare a materialelor  rezultate din lucrari de  

„Reabilitare Scoala Gimnaziala Cozma, loc. Cozma,  jud. Mures, (Reabilitare sarpanta). 

 

  Ormenisan Petru, primarul Comunei Cozma, judeţul  Mureş   

             Având în vedere referatul de aprobare nr.          .2019, prin care s-a supus analizei 

consiliului local al comunei Cozma, propunerile privind aprobarea pretului de vanzare a 

materialelor  rezultate din lucrari de „ Reabilitare Scoala Gimnaziala Cozma, loc. Cozma,  jud. 

Mures, (Reabilitare sarpanta). și în baza Avizelor favorabile ale Comisiilor de specialitate; 

 

În baza: 

-  art. 129 alin.(2), lit. c; alin. (6) lit. b art. 139 alin. (3) lit.g; art.196, alin. (1), lit. a, din 

O.G. nr.57 privind Codul administrativ 

-prevederilor art.5 alin.(1),lit.a) si alin, (2), art.16, alin.(1), si art.30, alin (1) si (6) din 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                H OTĂRĂŞTE : 

 

  Art. 1. –Se  stabileşte  preţul  de  vânzare  pentru  tigla, coame, jgheaburi , burlane  , provenite  

din   lucrari de Reabilitare Scoala Gimnaziala Cozma, loc. Cozma,  jud. Mures, (Reabilitare 

sarpanta) după  cum   urmează: 

- Tigla…  lei /buc 

- Coame… lei/buc 

- Jgheaburi ….lei/ml 

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: 

Primarul comunei Cozma,  şi persoanele responsabile din cadrul primariei comunei Cozma  

 

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul 

comunei Cozma, persoanele cu atribuţii din cadrul Primariei comunei Cozma, Afişare, Site-ul 

Primariei şi se popularizează în adunări cetăţeneşti. 

 

Initiator 

PRIMAR 

        Ormenisan Petru 
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Raport la PH 

Privind  stabilirea pretului de vanzare a materialelor  rezultate din lucrari de  

„ Reabilitare Scoala Gimnaziala Cozma, loc. Cozma,  jud. Mures, (Reabilitare sarpanta). 

 

 

 

  Având în vedere că în urma lucrărilor de „ Reabilitare Scoala Gimnaziala Cozma, loc. Cozma,  

jud. Mures, (Reabilitare sarpanta), rezultă material care poate fi refolosit și poate fi dat spre 

vânzare populației propunem stabilirea  preţului  de  vânzare  pentru tigla, coame, jgheaburi , 

burlane   provenite  din   lucrari de reabilitare ,  după  cum   urmează: 

Tigla 

Coame 

Burlane 

Jgheaburi  

 

- În baza: art. 129 alin.(2), lit. c; art. 139 alin. (2); art.196, alin. (1), lit. a, din O.G. nr. 57 

privind Codul administrativ 

-prevederilor art.5 alin.(1),lit.a) si alin, (2), art.16, alin.(2) si alin (4), si art.30, alin (1) si 

(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Propunem adoptarea unei hotarari cu pretul de vanzare a acestora. 

 

 

 

Întocmit, 

Contiu Dorin 

Responsabil achizitii publice 
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REFERAT  DE APROBARE 

al Proiectului de Hotărâre privind  privind  stabilirea pretului de vanzare a materialelor  

rezultate din lucrari de „ Reabilitare Scoala Gimnaziala Cozma, loc. Cozma,  jud. Mures, 

(Reabilitare sarpanta). 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este 

supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator. 

Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre privind 

stabilirea pretului de vanzare a materialelor  rezultate din lucrari de „ Reabilitare Scoala 

Gimnaziala Cozma, loc. Cozma,  jud. Mures, (Reabilitare sarpanta). 

 

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 
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