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HOTĂRÂREA NR. 31/2019 
privind aprobarea acceptării unei donaţii în favoarea comunei Ozun  

 
 

Consiliul local al comunei Ozun,  

întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 aprilie 2019,  

analizând Expunerea de motive a Primarului privind aprobarea acceptării donaţii în 

favoarea comunei Ozun, 

având în vedere raportul Compartimentului de specialitate, avizul Secretarei comunei 

şi a  Comisiei de specialitate,  

ţinând cont de dispozițiile art. 863 lit.”c” și art. 1011 din Codul Civil Român; 

în baza art. 7 lit. ”d” al Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, 

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) coroborat cu art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) 

lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. –  (1) Se aprobă acceptarea unei donaţii în favoarea comunei Ozun din partea 

doamnei Szabo Maria, domiciliată în mun. Miercurea Ciuc, bd. Fratriei nr. 16/19, constând 

dintr-o parcelă de teren intravilan, cu o suprafață de 1.000 mp., limitrof cu cimitirul din satul 

Ozun.   

                (2) Se acceptă condiția prevăzută în oferta de donație, constând în asumarea 

de către UAT Ozun a obligației de a amenaja o parcare pentru cimitir pe terenul care face 

obiectul ofertei de donaţie. 

Art. 2. – Cheltuielilor aferente dezmembrării terenului înscris în CF nr. 28125 Ozun, 

cu o suprafață totală de 8.073 mp. în două parcele, din care una cu o suprafață de 1.000 mp 

face obiectul prezentei donații, respectiv cele notariale, ocazionate de încheierea actului de 

donație în formă autentică, vor fi suportate de comuna Ozun.  

Art. 3. – (1) Se mandatează primarul comunei Ozun să semneze, în numele şi pentru 

UAT Ozun actul autentic de donaţie a imobilului.  

                (2) După semnarea actului autentic de donație, se va declanșa procedura de 

intabulare mobilul care face obiectul ofertei de donaţie menţionată la articolul 1 al prezentei 

hotărâri va fi intabulat în favoarea Comunei Ozun – domeniul public, respectiv, cea de  

modificare a Inventarului domeniului public al comunei Ozun. 

Art. 4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Ozun, Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și Compartimentul 

agricol, cadastru și urbanism.  
 

 Ozun, la de 11 aprilie 2019.  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ, 

Molnár András 
 
 

 

 

 

 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 

 

 

 

Prezenta se difuzează astfel: 

-          1.expl. Compartimentul agricol, cadastru și urbanism 

- 1.expl. Prefecturii judeţului Covasna  
- 1 expl. Primarul comunei Ozun 

- 1 expl. Comisia de inventariere> contabilitate 
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