
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 
 

        Avizat, 

            p.Secretar, 

      Naste Sorina Alexandra 
 

 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE  
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” 

 

 

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

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 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;  

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. 

 

Initiator, 

Primar 

Ormenişan Petru 
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Nr .1637/11.08.2021 

 

Referat de aprobare la PH 
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” 

 

 

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 

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” 

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

Cod.547170 

Nr1637/11.08.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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” 

 

 

Prin HCL. 28/18.06.2021 a fost aprobata Hotararea privind aprobarea preluării 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”, 

în urma discuțiilor avute cu reprezentantul CJ Mures care raspunde de implementarea unor astfel de 

proiecte, s-a luat decizia de a fi modificata Hotararea, astfel noua denumire a Hotararii va fi: 

Hotarare 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” 

 În urma acestei situații Primarul comunei Cozma în calitate de initiator a luat hotararea de 

a revoca hotararea initiala si de a fi adoptata o alta hotarare care să corespundă cerintelor. 

 

Astfel, prin referatul de aprobare, iniţiatorul – primarul comunei Cozma, județul Mureș, 

domnul Ormenișan Petru, propune spre adoptare proiectul de hotărâre 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” 

Prin preluarea terenului respectiv cu caracter temporar  se are în vedere executarea 

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

 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Consiliul 

judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea 

economico-socială a județului; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului”. 

Potrivit prevederilor art. 294 alin. (2), (5) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „ 2) Trecerea 

unui bun din domeniul public al judetului in domeniul public al unei unitati administrativ-

teritoriale, de pe raza teritoriala a judetului respectiv, se face la cererea consiliului local al 

comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, prin hotarare a consiliului judetean.”,  

(5) Cererile prevazute la alin. (1)-(3) se aproba prin hotarare a consiliului judetean, 

respectiv a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz. 

(7) „Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public judeţean sau local se face prin 

hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condiţiile 

prevăzute la alin. (1)-(3), după caz.” 

 

 

 



În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul Local 

Cozma, „adoptă hotărâri cu majoritate  absolută sau simplă, după caz”. [art. 139 alin.(1)]. 

 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

Întocmit, 

Naste Sorina Alexandra 

Referent asistent 

  


