ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
VĂRGATA
HOTĂRÂREA NR.44 .
din 12 decembrie 2014.
Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Vărgata a imobilului situat la
adresa satul Mitrești nr. 57 , comuna Vărgata, județul Mureș în vederea restituirii către Parohia
Unitariană Mitrești
Consiliul local al comunei Vărgata , județul Mureș,
Având în vedere adresa nr. 35/2014 a Parohiei Unitariană Mitrești, prin care parohia solicită
punerea în aplicare a Deciziei nr. 1922 din 10 noiembrie 2008 a Comisiei speciale de retrocedare a unor
imobile care au aparținut cultelor religioase din România privind retrocedarea imobilului compus din
construcție și teren situate în satul Mitrești , comuna Vărgata, județul Mureș înscris în cartea funciară nr.
681 a localității Mitrești, județul Mureș nr. Top. 33.
Având în vedere expunerea de motive nr. 4.219 din 27 noiembrie 2014 intocmită de primarul
comunei Vărgata
Având în vedere raprtul de specialitate întocmit de domnul Gligor Robert-Laszlo nr. 4.220 din
27 noiembrie 2014,
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al

judeţului Mureș, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureș,
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic
al acesteia, ale art. 861 din Noul Cod Civiul
Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au aparținut cultelor religioase din România, republicată cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală ,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederile art. 136 alin. (2) din Constituţia României, art. 36 alin. (2) lit. c)
coroborat cu art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală;
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Vărgata în domeniul privat al comunei
Vărgata a imobilului compus din Scoala primară Mitrești din localitatea Mitrești nr. 57, comuna
Vărgata, județul Mureș în vederea restituirii acestuia către Parohia Unitariană Mitrești conform Deciziei
nr. 1922 din 10 noiembrie 2008 a Comisiei specială de retrocedare a unor immobile care au aparținut
cultelor religioase din România
Art.2. Predarea- primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face prin protocol încheiat între
Comuna Vărgata și Parohia Unitariană Mitrești prin grija primarului comunei Vărgata
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Vărgata
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Consiliului
Județean Mureș, Parohiei Unitariene Mitrești celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
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