
                ROMANIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 99/2018 
cu privire la completarea anexei nr. 3 la  H.C.L. nr. 4/2009 privind

stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp., la diferite obiective

închiriate/concesionate la persoane fizice şi juridice din 

domeniul  privat şi public al comunei Ozun

Consiliul local al comunei Ozun,

întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 noiembrie 2018,

analizând  Expunerea  de  motive  a  Primarului,  rapoartele  Compartimentului  de

specialitate şi al Comisiei de specialitate nr. 1, avizul Secretarei comunei;

luând în considerare art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in

administrația publică, 

în baza art. 60 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative,

ţinând cont de art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată,

în temeiul art. 36 alin. (2), lit. „c" coroborat cu alin. (5) lit. „b” şi art. 45, alin. (3) din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Articol unic – Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 4/2009 privind stabilirea cuantumul minim al

chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate la persoane fizice şi juridice din

domeniul  privat  şi  public  al  comunei  Ozun,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,

se completează după cum urmează:

- După Nr. Crt. 21 se introduc trei noi poziții, poz.22, 23, 24, cu următorul cuprins: 

Nr. crt Datele de identificare imobil Suprafaţa închiriabilă
22. Camera de cinematograf din Căminul cultural Ozun 6 mp.
23. Parte din trotuarul situate de-a lungul DN11, nr. adm. 64 3,48 mp.
24 Cota parte 1/2 din imobilul deținut în satul Lisnău nr. 21 60 mp.

Ozun, la 15 noiembrie 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,
Vrâncean Alexandru 

Difuzare:
 1 ex. afişare
 1 ex. primar
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna
 1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe

Contrasemnează  :
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília
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