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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26 
 

din 08 aprilie 2014 

 

 

privind aprobarea schimbului  între cabinetul stomatologic situat în oraşul  Miercurea Nirajului, Pţa 

Bocskai István nr. 54,  proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului şi terenul 

intravilan în suprafaţă de 548 mp proprietatea dnei Dr. Kocsis Iboyka şi soţul Kocsis Sándor 

 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului nr. 18 din 05 martie 2014, privind împuternicirea Primarului oraşului Miercurea 

Nirajului pentru a negocia condiţiile în care se va realiza schimbul între cabinetul stomatologic situat în 

oraşul  Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 54,  proprietatea Consiliului Local al oraşului 

Miercurea Nirajului şi terenul intravilan în suprafaţă de 500 mp proprietatea lui Dr. Kocsis Iboyka şi 

soţul Kocsis Sándor, Procesul verbal cu nr. de înregistrare 2064/27.03.2014, Rapoartele de evaluare 

întocmite de SC “SERVICII INDUSTRALE COMERŢ” SRL şi avizul favorabil al comisiei de 

specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, activităţi economico – sociale  

- industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, 

amenajarea teritoriului şi urbanism,  

în conformitate cu prevederile art. 121 alin. (4)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată. 

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

republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
  

Art. 1. Se aprobă schimbul de imobile între oraşul Miercurea Nirajului şi dna Dr. Kocsis Ibolya 

şi soţul Kocsis Sándor, astfel:  

Oraşul Miercurea Nirajului cedează dreptul de proprietate în favoarea Dnei Dr. Kocsis Ibolya şi 

soţul Kocsis Sándor asupra imobilului situat în oraşul Miercurea Nirajului, Pţa  Bocskai Istvan nr. 64 

(renumerotat din nr. administrativ 54), format din:  

-  spatiul 2, compus din cabinet stomatologic, sală de aşteptare, Wc clienţi, înscris în CF 50288 – 

C2-U2 Oraş Miercurea Nirajului, nr. cadastral 50288 – C2 – U2, cu suprafaţa utilă de 41 mp şi terenul 

de sub construcţii în cotă de 50/300; 

-  spatiul 3, compus din birou, înscris în CF 50288 – C2-U3 Oraş Miercurea Nirajului, nr. 

cadastral 50288 – C2 – U3, cu suprafaţa utilă de 17,36 mp şi terenul de sub construcţii în cotă de 

21/300;  

Dna Dr. Kocsis Ibolya şi soţul Kocsis Sándor cedează dreptul de proprietate în favoarea 

Oraşului Miercurea Nirajului asupra terenului intravilan în suprafaţă de 548 mp, nr. cad. 51182, situat în 

oraşul Miercurea Nirajului, Pţa Bocskai István nr. 62 (renumerotat din nr. administrativ 52). 
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Art. 2. Se însuşesc rapoartele de evaluare cu privire la imobilele descrise în art. 1 din prezenta 

hotărâre, întocmite de către SC SERVICII INDUSTRIALE COMERŢ SRL. 

  Art. 3. Se împuterniceşte primarul oraşului Miercurea Nirajului  - Dl. Tóth Sándor să semneze 

contractul de schimb în faţa notarului public. 

  Art. 4. Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de schimb in formă autentică, vor fi 

suportate in mod egal de către coschimbaşi. 

Art.  5. Primarul oraşului va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea şi la cunoştinţă publică. 

 

 

  Preşedinte de şedinţă  

         Contrasemnează 

           Keresztesi   Ernő Barna                                                          

                Secretar    

    

         Nagy Zsigmond                                                                   


