
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 89/2018
privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în comuna Ozun, localitatea

Sântionlunca nr. 250-bloc 1, identificat în CF 28669 - Ozun

Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa ordinară în data de 26 septembrie 2018, 
având în vedere expunerea de motive prezentată  de primarul  comunei  Ozun, raportul  de

specilitate al Compartimentului agricol, cadastru și urbanism și avizul secretarului comunei Ozun,
În baza prevederilor:

 Art. 132 alin. (1) din Anexă la Ordinul ANCPI nr. 700/2016 aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, cu modificările și
completările ulterioare,

 Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  și  publicității  imobiliare,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

 Art.  879  din  Legea  nr.287/2009  Codul  civil,  republicat,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

 Legea  nr.  2/1968  privind  organizarea  administrativă  a  teritoriului  Republicii  Socialiste
România,
În temeiul art. 36 alin. (9), art.45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. In calitate de succesor al entitatii ”Sfatul popular al comunei Sîntionlunca” înscris în
CF nr. 28669 la partea a III-a C. „Sarcini” (drept de folosință), se aprobă dezmembrarea imobilului
situat în comuna Ozun, intravilanul localității Sântionlunca nr. 250- bloc 1,  identificat în CF 28669,
nr. cad. 28669 - C1 având suprafața construită la sol de 189 mp și suprafața construită desfășurată de
567 mp, conform Referatului de admitere al O.C.P.I. Covasna la cererea nr.21266, în șase unități
individuale, după cum urmează:

1. 25669-C1-U1 cu suprafața utilă de 81 mp,
2. 25669-C1-U2 cu suprafața utilă de 98 mp,
3. 25669-C1-U3 cu suprafața utilă de 73 mp,
4. 25669-C1-U4 cu suprafața utilă de 89 mp,
5. 25669-C1-U5 cu suprafața utilă de 82 mp,
6. 25669-C1-U6 cu suprafața utilă de 98 mp.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul agricol, cadastru
și urbanism. 

Ozun, la 26 septembrie 2018.

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
        Horváth Zita

Lokodi Ana
                     

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. Compartimentul urbanism

 1 ex. OCPI

 1 ex. Primar

 1 ex. Notar public
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