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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind punerea în aplicare a Sentinţei civile nr.784/27.06/2013 pronunţată de 

Judecătoria Reghin în dosarul nr. 2089/289/2008*, modificată în parte prin Decizia Civilă nr. 

534/07.10.2014 a Tribunalului Mureş, conform Raportul de expertiza, întocmit de expert topo 

Mihalache Marian și raspunsul la obiecțiuni, parte integrantă din acesta, având ca beneficiar 

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

de proprietate 

 

Ormenişan Petru- Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Având în vedere expunerea de motive nr. 1087/29.05.2019 şi Raportul nr. 

1087/29.05.2019, prin care s-a supus analizei consiliului local al Comunei Cozma proiectul de 

hotarâre privind punerea în aplicare a Sentinţei civile nr.784/27.06/2013 pronunţată de Judecătoria 

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

Tribunalului Mureş, conform Raportul de expertiza, întocmit de expert topo Mihalache Marian și 

raspunsul la obiecțiuni, parte integrantă din acesta, având ca beneficiar pe Tanco Elena prin 

mandatar Tanco Corneliu Alexandru, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate 

            

           Ţinând cont de: 

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.  

Raportul de expertiza, întocmit de expert topo Mihalache Marian și raspunsul la 

obiecțiuni 

Adresa nr. 13646 din data de 01.10.2018 emisa de Institutia Prefectului judetul Mures, 

cu privire la restituirea documentatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea dnei 

Tanco Elena (alin.8). 

Ordinul Prefectului nr. 171 din 26.07.1999 privind trecerea in proprietate privata a 

comunai Cozma a izlazurilor comunale 

        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  aprobă diminuarea cu 246.057 mp a izlazul comunal , proprietate privată a 

comunei Cozma, si punerea la dispozitia  Comisiel locale pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate  privata  asupra terenurilor Cozma, a suprafeței de 246.057 mp în parcela P.S. 629 

tarlaua 9 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 aprobă amplasamentul stabilit în Raportul de Expertiza întocmit de expert topo 

Mihalache Marian, identificat în parcela P.S. 629 tarlaua 9, având următoarele repere de 

identificare : limita intravilanului Cozma, în Vest, paralel cu DCL 158 (628 conform harta 

cadastrala), în Nord, și limite  în Sud şi Est cu restul terenului din Ps. 629, conform anexei 1 la 

prezenta hotărâre. 
 

           Art. 3  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 revoca Hotărârea 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 

-  TANCO ELENA, cu domiciliul în Braşov, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 59, bloc. 141,sc. 

D, ap. 17, judeţul Braşov  

- 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. 

 

 

 

Iniţiator, 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU    
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Nr. 1087/29.05.2019 

 

 

Expunere de motive la Proiectul de hotărâre 

privind punerea în aplicare a Sentinţei civile nr.784/27.06/2013 pronunţată de 

Judecătoria Reghin în dosarul nr. 2089/289/2008*, modificată în parte prin Decizia Civilă nr. 

534/07.10.2014 a Tribunalului Mureş, conform Raportul de expertiza, întocmit de expert topo 

Mihalache Marian și raspunsul la obiecțiuni, parte integrantă din acesta, având ca beneficiar 

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

de proprietate 

 

 

Având în vedere proiectul de hotarâre initiat de Ormenisan Petru în calitate de Primar, 

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

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

Tribunalului Mureş, conform Raportul de expertiza, întocmit de expert topo Mihalache Marian și 

raspunsul la obiecțiuni, parte integrantă din acesta, având ca beneficiar pe Tanco Elena prin 

mandatar Tanco Corneliu Alexandru, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 

Având în vedere intentia Primarului în calitate de Preşedinte al Comisiei pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cozma, de a soluţiona litigiul apărut cu Tanco 

Elena prin mandatar Tanco Corneliu Alexandru şi punerea în posesie  cu suprafaţa solicitată de 

246.057 mp, încadrată în  Tarla 9, parcela 629  . 

Tinând cont că până în prezent nu s-a reușit prin proiectele initiate de Primarul comunei 

Cozma, punerea în aplicare a dispozitivului sentintei mai sus amintite, datorita faptului ca nu fost 

intrunite conditiile legale pentru adoptare unei hotarâri( nu a fost numărul de voturi necesar sau nu a 

fost primit avizul comisiilor de specialitate).  

     În baza corespondenţei avute cu Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş şi cu Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor- Direcţia Pregătire Şedinţe şi Control, cu privire la 

soluţionarea litigiului şi punerea în posesie cu suprafaţa solicitată. 

   Adresa nr. 13646 din data de 01.10.2018 emisa de Institutia Prefectului judetul Mures, cu 

privire la restituirea documentatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea dnei 

Tanco Elena (alin.8). 

Dar și faptul 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. 
 

 

 

 



Prin Sentința civilă nr. 320 din 30 martie 2018 pronunțată de Judecătoria Reghin în dosarul 

nr. 1869/289/2017 s-a admis în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea TANCO 

ELENA, reprezentată de mandatar TANCO CORNELIU ALEXANDRU, în contradictoriu cu 

intimaţii COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA 

TERENURILOR COZMA, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE 

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR MUREŞ, reprezentată de preşedinte Dr. Lucian Goga şi 

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC OLTEANU RADU, reprezentat de executor 

judecătoresc OLTEANU RADU, în sensul anulării următoarelor acte de executare emise în dosarul 

execuţional nr. 156/E/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc Olteanu Radu: procesul-verbal 

de punere în posesie din data de 15.05.2017, întocmit de Comisia Locală de fond funciar Cozma; 

Proces verbal de ţăruşare, memoriu tehnic din data de 16.05.2017, întocmit de expert Nagy Janos; 

plan de situaţie, scara 1:5000, întocmit de expert Nagy Janos şi planşă fără titlu, cu un poligon cu 

dimensiuni (fila 15 dosar). De asemenea prin aceiași sentință s-a admis excepţia de nelegalitate a 

dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local Cozma nr. 12/25.04.2017, excepţie invocată 

de contestatoarea TANCO ELENA. Instanța constatând nelegalitatea dispoziţiilor art. 1 şi 2 din 

Hotărârea Consiliului Local Cozma nr. 12/25.04.2017, adoptată de Consiliul Local al Comunei 

Cozma. Împotriva aceste hotărâri s-a formulat calea de atac, în prezent dosarul fiind în faza de 

regularizare, fără a fi fixat vreun termen de judecată. 
 

Ordinul Prefectului nr. 171 din 26.07.1999 privind trecerea in proprietate privata a 

comunei Cozma a izlazurilor comunale 

        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, 

 

În baza celor prezentate propun aprobarea proiectului de hotarare privind punerea în 

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

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

Mureş, conform Raportul de expertiza, întocmit de expert topo Mihalache Marian și 

raspunsul la obiecțiuni, parte integrantă din acesta, având ca beneficiar pe Tanco Elena prin 

mandatar Tanco Corneliu Alexandru, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate 

 

INITIATOR, 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU    
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Nr. 10871//29.05.2019 

 

Raport la proiectul de hotărâre 

privind punerea în aplicare a Sentinţei civile nr.784/27.06/2013 pronunţată de 

Judecătoria Reghin în dosarul nr. 2089/289/2008*, modificată în parte prin Decizia Civilă nr. 

534/07.10.2014 a Tribunalului Mureş, conform Raportul de expertiza, întocmit de expert topo 

Mihalache Marian și raspunsul la obiecțiuni, parte integrantă din acesta, având ca beneficiar 

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

de proprietate 

 

 

Având în vedere proiectul de hotarâre initiat de Ormenisan Petru în calitate de Primar, 

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

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

Tribunalului Mureş, conform Raportul de expertiza, întocmit de expert topo Mihalache Marian și 

raspunsul la obiecțiuni, parte integrantă din acesta, având ca beneficiar pe Tanco Elena prin 

mandatar Tanco Corneliu Alexandru, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 

Având în vedere intentia Primarului în calitate de Preşedinte al Comisiei pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cozma, de a soluţiona litigiul apărut cu Tanco 

Elena prin mandatar Tanco Corneliu Alexandru şi punerea în posesie  cu suprafaţa solicitată de 

246.057 mp, încadrată în  Tarla 9, parcela 629  . 

Tinând cont că până în prezent nu s-a reușit prin proiectele initiate de Primarul comunei 

Cozma, punerea în aplicare a dispozitivului sentintei mai sus amintite, datorita faptului ca nu fost 

intrunite conditiile legale pentru adoptare unei hotarâri( nu a fost numărul de voturi necesar sau nu a 

fost primit avizul comisiilor de specialitate).  

     În baza corespondenţei avute cu Instituţia Prefectului –Judeţul Mureş şi cu Autoritatea 

Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor- Direcţia Pregătire Şedinţe şi Control, cu privire la 

soluţionarea litigiului şi punerea în posesie cu suprafaţa solicitată. 

   Adresa nr. 13646 din data de 01.10.2018 emisa de Institutia Prefectului judetul Mures, cu 

privire la restituirea documentatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea dnei 

Tanco Elena (alin.8). 

Ordinul Prefectului nr. 171 din 26.07.1999 privind trecerea in proprietate privata a 

comunei Cozma a izlazurilor comunale 

        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, 

În baza celor prezentate propun aprobarea proiectului de hotarare. 

 

Secretar UAT 

Crăciun Adrian 

 

 

 


