
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 
 

HOTĂRÂREA NR. 64/2015 
privind completarea domeniul privat al comunei Ozun prin cuprinderea uneiăcoteăp r iă

dintr-un imobil situat în intravilanulăsatuluiăLisn u, în virtutea art. 36 alin. (1) 
 din Legea fondului funciar 

 
Consiliul Local al comunei Ozun,ăjude ul Covasna, 
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă1 septembrie 2015, 
Având în vedereă expunereaă deămotiveă prezentat  de dl. primar privind completarea 

domeniul privat al comunei Ozun prin cuprindereaăunuiăterenădinăintravilanulăsatuluiăLisn u,ăînă
virtutea art. 36 alin. (1)  din Legea fondului funciar, 

V zândă raportulă deă specialitateă ală Compartimentuluiă cadastruă şiă urbanismă şiă avizulă
secretarului comunei, 

În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modific rileă iăcomplet rileăulterioare,ă 

inândăcontădeăprevederile art. 4 dinăLegeaănr.213/1998ăprivindăproprietateaăpublic ăşiă
regimul juridic al acesteia, 

În temeiul art.10, art.36 alin. (2) lit.”c” şiă art.ă 121 din Legea nr. 215/2001 privind 
administra iaălocal ărepublicat ,ărepublicat , 

În baza prevederilor art.45 alin (1), ale art. 115 alin (1) lit „b” din Legea 215/2001 
privindăadministra iaălocal ărepublicat ,ărepublicat , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. – Aprob ă completarea domeniul privat al comunei Ozun prin cuprinderea a 
coteiăp r iă deă16/32ădină imobilulă situată în intravilanulă satuluiăLisn u nr. 21 identificat în CF 
23516 (vechi 1587ă Lisn u)ă nr.ă topă 75/1,76, în virtutea art. 36 alin. (1) din Legea fondului 
funciar.  

Art. 2. – PrinăgrijaăCompartimentuluiăagricol,ă cadastruă iăurbanismăseăvaăprocedaă laă
intabulareaădreptuluiădeăproprietateăaăComuneiăOzun,ăînăcarteaăfunciar ,ăcuăprivireălaăimobilulă
identificat prin art. 1.  

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezenteiăhot râriă seă încredin eaz ă
domnul dr. Raduly Istvan, primarul comunei, dna Aczél Melinda Cecilia, secretara comunei,  
Compartimentulăcadastruăşiăurbanism,ăşiăBiroulăfinanciarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteăşiă
taxe.  
 

Ozun, la 1 septembrie 2015. 
 

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN , 
Havesch Sarolta 

 

 

Contrasemnează: 
secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 
 
 
 
Difuzare: 

 1ăex.ălaădosarăcuăhot râri 
 1 ex. Biroul financiar-contabil,ăimpoziteăşiătaxe 
 1 ex. Primar 
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 
 1 ex. secretar 
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