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PROIECT
Avizat
Secretar general UAT
Craciun Adrian
HOTĂRÂRE
Privind constituirea comisiei de predare –primire și darea în administrarea Școlii
gimnaziale Cozma a unor bunuri proprietate publica a comunei Cozma
Ormenisan Petru, primarul Comunei Cozma, judeţul Mureş
Având în vedere referatul de aprobare nr. 1458/05.08.2019, prin care s-a supus
analizei Consiliului local al comunei Cozma, proiectul de hotarare privind constituirea
comisiei de predare –primire și darea în administrarea Școlii gimnaziale Cozma a unor bunuri
proprietate publica a comunei Cozma
În baza Avizelor favorabile ale Comisiilor de specialitate;
Decizia nr.1/ 23.09.2019 a Școlii Gimnaziale Cozma privind constituirea comisiei
privind achizițiile publice de servicii, bunuri material și lucrari efectuate și valori de
patrimoniu
În baza:
- art. 129 alin.(2), lit. c; alin. (6) , alin. 7, lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g; art.196, alin. (1),
lit. a, din O.G. nr.57 privind Codul administrativ
- Prevederile art. 7, alin. 13 , din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia public, republicată
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă darea în administrarea Școlii Gimnaziale Cozma, unitate cu
personalitate juridică, a unor bunuri proprietate publica a comunei Cozma, conform
Anexei 1 la prezenta hotărâre.
Cladire Școala Generală Cozma
Teren intravilan aferent -Școala Generală Cozma
Camere supraveghere 8 buc.
Soba cu accesorii 1 buc.
Semineu cu accesorii 3 buc.
Art.2. Bunurile imobile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau pe bază de
protocol de predare-primire, încheiat între Comuna Cozma și Școala gimnazială Cozma, după
adoptarea prezentei hotărâri conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se numeşte comisia de predare-primire a bunurilor în următoarea componenţă:
UAT Cozma
Preşedinte : Ormenișan Petru-primar
Membrii : Liţiu Ovidiu -consilier asistent, comp. financiar contabil

Conţiu Dorin- referent principal;
Școala Gimnaziala Cozma
Presedinte :Varodi Sanda Lacrimioara-Director;
Membrii : Boier Adriana-profesor
Popovici Ana Maria.
Art.4. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința asupra
bunurilor preluate, în condițiile legii.
Art.5. Evidențele contabile ale Primăriei comunei Cozma și ale Școlii Gimnaziale
Cozma, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul
comunei Cozma, Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Cozma,
Școlii Gimnaziale Cozma, Afişare, Site-ul Primariei şi se popularizează în adunări cetăţeneşti.
Initiator
PRIMAR
Ormenisan Petru

