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HOTĂRÂREA NR. 32 

din 17 August 2021 
privind solicitarea de transmitere cu caracter temporar a sectorului de drum județean  DJ 

162 A, de la km 6+085 la km 6+235, din administrarea Consiliului Județean Mureș în 

administrarea Consiliului Local al comunei Cozma,  pentru implementarea proiectului:  

“  Amenajare parcare pe DJ 162 A, în localitatea Cozma județul Mures” 

 

 

Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 August 
2021 

Avand in vedere 

 referatul de aprobare nr. 1637/11.08.2021,  a primarului comunei Cozma în calitatea sa de iniţiator 

și raportul de specialitate nr. 1637/1/11.08.2021, întocmit de Naste Sorina Alexandra – referent 

asistent 

 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cozma; 
În baza prevederilor:  

- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 , și art. 294 alin. 2 alin. 5 și alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Conform prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată 
În temeiul art. 129 alin. 2, art.139 alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se solicită Consiliului Județean Mureș transmiterea cu caracter temporar a sectorului 

de drum județean  DJ 162 A, de la km 6+085 la km 6+235, din administrarea Consiliului Județean 

Mureș în administrarea Consiliului Local al comunei Cozma,  pentru implementarea proiectului: 

 “  Amenajare parcare pe DJ 162 A, în localitatea Cozma județul Mures” 
 

Art. 2. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între 

cele două autorităţi ale administraţiei publice locale.  
 

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

comunei Cozma şi persoanele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primăriei 

comunei Cozma. 
 

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

Cozma, persoanele cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Primariei comunei 

Cozma, Afişare, Site-ul Primariei şi se popularizează în adunări cetăţeneşti. 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                                  Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                            Secretar general UAT Cozma 

   Galatan Vasile                                                         Crăciun Adrian                                                                   

 

 

 


