
ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                   

HOTĂRÂREA nr.20 

Din  29 septembrie 2016 

 

Privind aprobarea vanzarii directe catre DEMETER FRENCZ si DEMETER JOZEKA  a suprafetei de 422 mp 

teren situat in intravilanul localitatii Ogra, inscris in Cartea Funciara nr.50932/Ogra, nr. cad.115 

Consiliul local întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având in  vedere: 

-Proiectul de hotarâre si Expunerea de motive nr.4255 /25.08.2016,  privind vanzarea directa  catre 

DEMETER FRENCZ si DEMETER JOZEKA ,  a suprafetei de 422 mp teren situat in intravilanul localitatii 

Ogra, inscris in Cartea Funciara nr.50093/Ogra, nr cad.115, 

-Raportul de specialitate nr.4272/ 25.08.2016 al Biroului financiar contabil-Resurse Umane, 

 -Raportul de evaluare nr.07/25.08.2016 intocmit de catre PFA Nemes Gheorghe Mihail, 

inregistrat la Primaria Ogra sub nr.4254/25.08.2016,  

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul consiliului local, 

Tinand cont de prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia, actualizata,   

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”b”, coroborate cu cele ale art.123 

alin.(1) si (3) si in temeiul prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administratia 

publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă vânzarea directă către DEMETER FRENCZ și DEMETER JOZEKA  ,  a suprafeței 

de 422 mp teren aflat în domeniul privat al comunei Ogra,  situat în intravilanul localității Ogra, înscris în 

Cartea Funciara nr.50932/Ogra, nr. cad.115, teren aferent construcției proprietatea solicitantilor, având 

destinatia de “ Bufet”, identificat conform planului de situatie anexat. 

Art.2  Se aprobă prețul de vânzare al terenului la suma 15.083 lei. 

Art.3 Se mandatează Primarul comunei Ogra, dl.Palaghie Marian, în vederea reprezentării 

comunei pentru încheierea contractului de vanzare cumparare în formă autentică. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinteaza Primarul comunei Ogra și 

Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

Art.5 Prezenta se comunica Primarului comunei Ogra, Biroului Financiar Contabil-Resurse 

Umane , Instituției Prefectului- Județul Mureș,persoanelor interesate și spre afișare. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    

                               Vuță Ionel                                                                  Contrasemnează 

                                                                                                                        SECRETAR, 

                                                                                                         Crefelean Anicuţa Ramona 

  

 



 


