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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna. 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 33/2020 
 

privind aprobarea dezlipirii imobilului situat în comuna Ozun, localitatea Bicfalău fn., 
identificat în CF. nr. 24337 Ozun 

 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4846/28.05.2020 a Compartimentului 

agricol, cadastru și urbanism; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4847/28.05.2020 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 prevederile art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 

7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor art. 132 alin. (1) din Anexă la Ordinul ANCPI nr. 700/2014 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi art. (6) lit. c din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 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 dezlipirea imobilului proprietatea Comunei Ozun, situat în 
extravilanul localități Bicfalău, comuna Ozun, înscris în CF. nr. 24337 Ozun, sub nr. cad. 
24337, în suprafață de 8.310 mp., pe două loturi, conform documentației cadastrale executată 
de ing. Andrei Alexandru Ciprian și a Referatului de admitere al OCPI Covasna, anexă la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează: 
  - lotul nr. 1 cu nr. cad nou 30250 în suprafaţă de 7558 mp.; 
  - lotul nr. 2 nr. cad nou 30251 în suprafaţă de 752 mp. 

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentului agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 03 iunie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ
          LOKODI ANA              SECRETAR GENERAL
                                    BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 


