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PROIECT DE   HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea achiziţionării prin cumpărare a unui imobil   -  Teren si constructie situat in Socolu de 

Cîmpie 

 

 

Ormenisan Petru –primarul comunei Cozma; 

Având în vedere Raportul nr.1088/29.05.2019 întocmit de Contiu Dorin responsabil achizitii publice, 

Expunerea de motive nr. 1088/1/29.05.2019 a domnului primar, precum si avizul comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local ; 

Ţinând cont de prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, republicată ; 

În temeiul prevederilor art. 36 (1), (2) lit. c) si d) combinat cu art. 45 (3)  si art. 115 (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, R, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă achizitionarea prin cumparare a imobilului teren intravilan în suprafață de 1400 

mp, situat  în localitatea Socolu de Cîmpie, nr. 75, comuna Cozma, judeţul Mureş, evidenţiate în C.F. nr. 

50481 Cozma, nr. cad. 50481- teren în suprafaţă de 1400 mp  

Art.2. Se aprobă preţul de vânzare .......... lei stabilit prin Raportul de evaluare întocmit  de un 

evaluator autorizat  

Art.3.- Plata contravalorii imobilului cumparat şi a cheltuielilor notariale vor fi suportate de către 

cumpărător, respectiv Comuna Cozma, din bugetul local. 

Art.4. Bunurile achiziţionate vor deveni proprietatea comunei şi se vor înscrie în domeniul public al 

acesteia. 

Art.5. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Cozma. 

Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului – Judeţul  Mureş; Primarul comunei 

Cozma; dosar, notarul public, afişare, postare, celor interesati.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Cozma in sedinta  ordinara, cu 

respectarea prevederilor art.45 din Legea nr. 215/2001, republicata,  cu modificarile si completarile 

ulterioare, respectiv cu un număr de ___ (______) voturi „pentru”, din numarul de 9 consilieri in functie. 

  

  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 

ORMENIȘAN PETRU 

 

  


