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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei Ozun. 
- 1 ex. Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 69/2020 
 

privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în comuna Ozun, satul Ozun, 
str. Gării fn. 

 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8330/03.09.2020 a Compartimentului 
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8331/03.09.2020 a primarului comunei Ozun 
dl. lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun;  

Având în vedere Titlul II. din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 fondului 
funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 354 și art. 355 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. – Se aprobă introducerea în proprietatea privată a Comunei Ozun, cu drept de 

administrare Consiliul Local Ozun, a suprafeței de 1638 mp. teren, situat în intravilanul 
localității Ozun fn., judeţul Covasna, identificat în CF. nr. 31041 Ozun, nr. top. 108/18. 

ART. 2. – Se aprobă intabularea în proprietatea privată a Comunei Ozun, cu drept de 
administrare Consiliul Local Ozun, a terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.  

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentului agricol, cadastru, urbanism și Biroului financiar contabil, achiziții publice, 
impozite, taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
 Ozun, la 07 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS             SECRETAR GENERAL 
             BARTALIS FRUZSINA 
 
 
  


