
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 79/2019
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din UAT Ozun 

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,

Întrunit în şedinţa  ordinară din data de  21 octombrie 2019, 

Având  în  vedere  raportul  de  aprobare  întocmit  de  primarul  comunei  Ozun,  raportul
comisiei de specialitate,

           Ţinând cont de prevederile  art.8 alin.(1), din HG nr.1064 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru aplicarea O.U.G nr.34/2013, cu modificările și completările ulterioare;
            În conformitate cu prevederile art.9 alin.(9) din O.U.G nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea  și  exploatarea  pajiștilor  permanente  și  pentru  modificarea  și  completarea  Legii
fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
          Ținând cont de prevederile art.1 alin.(2), art. 2, art. 4 și art.6 din Legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “b” coroborat cu  alin. (4), lit. “d”,  respectiv art. 139 şi
art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ,

                                                            HOTĂREȘTE 

          Art. 1.  (1) Se aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile  din  U.A.T  Ozun, județul 
Covasna,  întocmit de SC RADU PROIECT EXPERT SRL din Brașov.
                     (2)   Amenajamentul pastoral  are valabilitate pe  o perioadă de 10 ani.
        Art. 2.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul al comunei 
Ozun şi Compartimentul agricol, cadastru și urbanism.

Ozun, la 21 octombrie 2019.

  

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
      Kovacs Zsombor –Jozsef

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

 1 ex. Comp. cadastru și urbanism

Contrasemnează  :  
pentru secretara comunei,

Solymosi  Melinda 
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