ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRGATA
HOTĂRÂREA NR. 7.
Din 29 iunie 2012.
privind aprobarea unui schimb de terenuri între
comuna Vărgata şi familia Pap Erzsebet
Consiliul Local al comunei Vărgata, județul Mureș :
Văzând Expunerea de motive nr. 992 din 03 aprilie 2012 a domnului primar
Balogh Istvan şi Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanţe Locale şi
Administrarea Patrimoniului prin care se propune, spre aprobare, schimbul de terenuri
între comuna Vărgata şi familia Pap Erzsebet, precum și hotărârile consiliului local
În baza prevederilor Noului Cod Civil precum şi a prevederilor, art. 124 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art.38, literele f si h din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Constată că terenul intravilan în suprafată de 240 mp, situat în comuna
Vărgata , strada Principală nr. 7 aparţine domeniului privat al comunei Vărgata .
Art.2. Aprobă schimbul de terenuri între comuna Vărgata şi familia Papp
Erzsebet astfel: Comuna Vărgata cedează terenul în suprafaţă de 240 mp, domeniu
privat al localităţii, situat în comuna Vărgata, strada Principală nr. 7 cu o valoare de 7.900
lei şi primeşte terenul proprietate doamnei Papp Erzsebet. Familia Papp Erzsebet
cedează terenul extravilan în suprafaţă de 600 mp, proprietatea familiei, situat în
extravilanul localității Vărgata cu o valoare de 8.000 lei şi primeşte terenul intravilan
proprietate a comunei Vărgata.
Art.3. Intabularea terenurilor care fac obiectul prezentului schimb urmeazaă să
fie făcută pe cheltuiala Primăriei comunei Vărgata.
Art.4. Împuterniceşte pe domnul Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata să
semneze contractul de schimb în condiţiile stabilite la art.3 din hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate din cadrul
Primăriei .
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicat Instituţiei Prefectului Judeţului
Mureş, celor interesati şi la cunoştinţa publică.
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