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HOTĂRÂREA NR. 43 
 

din 24 iulie 2013 

 
priviind aprobarea conţinutului convenţiei încheiată între  

reprezentanţii oraşului Miercurea Nirajului şi dl Kocsis Sandor 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Convenţia nr. 4385 din 

05.07.2013 încheiat între reprezentanţii oraşului şi dl. Kocsis Sandor, reprezentantul convenţional 

al dnei Dr. Kocsis Iboyka şi raportul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, 

juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, analizând referatul 

compartimentului de urbanism; 

 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera „c”, din Legea 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală. 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art.  1. Se aprobă conţinutul convenţiei încheiată ca urmare a discuţiilor purtate între 

reprezentanţii oraşului Miercurea Nirajului dl Tóth Sandor primar şi Nagy Zsigmind secretar,  cu dl 

Kocsis Sándor reprezentantul convenţional al dnei Dr. Kocsis Iboyka, cu privire la schimbul între 

cabinetul stomatologic situat în Miercurea Nirjului, Pţa Bocskai István nr. 45, proprietatea publică a 

oraşului Miercurea Nirajului, format din 2 încăperi în suprafaţă de 38 mp, cu terenul intravilan în 

suprafaţă de 500 mp, aflat în proprietatea lui Dr. Kocsis Iboyka şi soţul Kocsis Sandor. 

Art. 2. Primarul şi secretarul oraşului şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotîrâri. 

Art. 3. Przenta hotărâre se comunică: Istituţiei Prefectului Judeţului Mureş, soţilor Kocsis şi 

la cunoştinţă publică. 

 

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

                Secretar 

                         Nagy Zsigmond 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 

priviind aprobarea conţinutului convenţiei încheiată între  

reprezentanţii oraşului Miercurea Nirajului şi dl Kocsis Sandor 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Convenţia nr. 4385 din 

05.07.2013 încheiat între reprezentanţii oraşului şi dl. Kocsis Sandor, reprezentantul convenţional 

al dnei Dr. Kocsis Iboyka şi raportul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, 

juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, analizând referatul 

compartimentului de urbanism; 

 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) litera „c”, din Legea 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală. 

 

 
 

PROPUNE SPRE HOTÂRÂRE 

 
 

Art.  1. Se aprobă conţinutul convenţiei încheiată ca urmare a discuţiilor purtate între 

reprezentanţii oraşului Miercurea Nirajului dl Tóth Sandor primar şi Nagy Zsigmind secretar,  cu dl 

Kocsis Sándor reprezentantul convenţional al dnei Dr. Kocsis Iboyka, cu privire la schimbul între 

cabinetul stomatologic situat în Miercurea Nirjului, Pţa Bocskai István nr. 45, proprietatea publică a 

oraşului Miercurea Nirajului, format din 2 încăperi în suprafaţă de 38 mp, cu terenul intravilan în 

suprafaţă de 500 mp, aflat în proprietatea lui Dr. Kocsis Iboyka şi soţul Kocsis Sandor. 

Art. 2. Primarul şi secretarul oraşului şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotîrâri. 

Art. 3. Przenta hotărâre se comunică: Istituţiei Prefectului Judeţului Mureş, soţilor Kocsis şi 

la cunoştinţă publică. 

 

 

 

 

 

Iniţiator     Avizat pentru legalitate 

 Primar       Secretar 

        Tóth Sándor           Nagy Zsigmond 
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