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Proiect de hotarare 

privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a suprafeței de 761 mp teren 

intravilan și 2155 mp teren extravilan , situate în comuna Cozma, județul Mureș 

 

Ormenisan Petru, primarul comunei Cozma 

Văzând - Referatul de aprobare nr.1692 din 25.08.2021 întocmit de Primarul comunei și 

Referatul de specialitate cu nr.1692/1 din 25.08.2021 întocmit de comp. Agricol, Cadastru, și Relații 

Publice 

Tinand cont de prevederile : 

-  Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; - 

 Prevederile Ordinului Președintelui A.N.C.P.I. nr.700/2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, 

al municipiilor și al județelor;  

- prevederile art.129, alin. (1), alin. 2), lit. c) și art. 355 și 356, din Ordonanța de Urgență a 

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

- prevederile art.553 și 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1), alin.(3), si ale art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Consiliul local al comunei Cozma, judetul Mureș, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Â R E: 

 

 Art.1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cozma a suprafeței 

de 761 mp teren intravilan, situat în comuna Cozma, județul Mureș conform anexei la prezenta 

hotărâre.  

Art. 2 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Cozma a suprafeței 

de 2155 mp teren extravilan , situate în comuna Cozma, județul Mureș conform anexei la 

prezenta hotărâre.  

Art. 3 Imobilele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de 

reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative 

cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al 

imobilelor preluate în mod abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 

nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu. 

Art. 4 Se atestă că terenurile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, nu au făcut obiectul 

punerii în posesie în baza legilor fondului funciar, pentru personae fizice sau juridice. 

 

 

 



Art.5 Prezenta hotărâre constituie titlu necesar pentru înscrierea în evidențele de carte 

funciară a imobilelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 6 Primarul comunei Cozma va duce la îăndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cozma şi prefectului judeţului Mures şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe pagina de 

internet la adresa www.primariacozma.ro 

 

 

Initiator 

Ormenisan Petru 

Primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


