
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 60/2018
privind aprobarea diminuării suprafeței islazului comunal Ozun

Consiliul local al comunei Ozun, judetul Covasna, 
intrunit in sedința ordinară in data de 18 iunie 2018, 
Vazand  expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Ozun,  avizul  favorabil  al

comisiilor  de  specialitate  a  consiliului  local,  precum  si  raportul  compartimentului  de
specialitate 

Având in vedere prevederile:

 art. 33 din Legea nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare ;

 art.  4  din  Legea  nr.  213/1998  privind  proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legii nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 

În temeiul art.36 alin (2) lit. ”c”, art.45 alin. (3) si art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicata,  cu  completările  şi  modificările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă diminuarea islazului comunal cu suprafata de 94,48 ha, teren situat in
extravilanul comunei Ozun (trup  cu denumirea ”Csereomlás”),  conform planșei  anexat la
prezenta hotarare, întocmit de SC Satelit NT S.R.L. 

Art.2. Pentru suprafata cu ce se diminuează totalul islazului comunal au fost emise
titluri de proprietate (pentru o suprafață de 65.02 ha.), respectiv, sunt depuse cereri validate în
virtutea Legilor fondului funciar (pentru o suprafață de 29.45 ha), pentru care urmează a fi
emise titluile de proprietate în ordinea prevăzută de art. 12 din Legea nr. 165/2013.  

Art.3. Suprafata totală de islaz comunal rămasă va fi de 323,90 ha. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusă la executare prin grija primarului și secretarului

comunei Ozun, respectiv, a Compartimentului agricol, cadastru și urbanism.

Ozun, la 18 iunie 2018.

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor 

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

 1 ex. afisare



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 61/2018
cu privire la clarificarea situației pășunii din localitatea Bicfalău

cu denumirea ”Pojas hebe”;

Consiliul local al comunei Ozun, judetul Covasna, 
intrunit in sedinta ordinara in data de 18 iunie 2018, 
Vazand  expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Ozun,  avizul  favorabil  al

comisiilor  de  specialitate  a  consiliului  local,  precum  si  raportul  compartimentului  de
specialitate,

Având in vedere prevederile:
 art. 33 din Legea nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 art.  4  din  Legea  nr.  213/1998  privind  proprietatea  publica  si  regimul  juridic  al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Legii nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
În temeiul art.36 alin (2) lit. ”c”, art.45 alin. (3) si art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea

administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicata,  cu  completările  şi  modificările
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se  însușește  Documentația  cadastrală  pentru  identificare  pe  planuri  și  hărți
cadastrale  și  clarificare  pășune Polyas  hebe în  extravilanul  comunelor  Ozun și  Dobârlău,
județul  Covasna,  executat  de  Prundar  Ioan-Adrian,  anexat,  parte  integranta  din  prezenta
hotărâre.  

Art.2. Se constată o eroare materială în stabilirea suprafeței de 197.20 ha de teren islaz
comunal  pe  trupul  denumit  ”Polyas  hebe”,  care  în  realitate  are  o suprafață  de  85.06 ha,
diferența de 112.14 ha fiind situat pe UAT Dobârlău.  

Art.3. Se aprobă rectificarea bazei de date legat de islaz comunal Ozun cu 112,14 ha
de la scripticul de 323,90 ha la realul de 211.76 ha. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi dusă la executare prin grija primarului și secretarului
comunei Ozun, respectiv, a Compartimentului agricol, cadastru și urbanism.

Ozun, la 18 iunie 2018.

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor 

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

 1 ex. afisare
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