
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 95/2020 
 

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ozun, 
județul Covasna 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11.246/26.11.2020 a Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.247/26.11.2020 al 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 30/1999 privind 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Comunei Ozun, judeţul Covasna, anexa 
nr. 29, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 859 alin. (2) și art. 860 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (4), pct. 4 din anexa 4, art. 287, art. 289 și art. 
607 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, 
al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere Anexa nr. 29 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Ozun din Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a și art. 
197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ozun, aprobat 
prin H.C.L. nr. 30/1999 privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 
Comunei Ozun, judeţul Covasna, anexa nr. 29, cu modificările şi completările ulterioare și 
atestat potrivit anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează: 
 a. se modifică următoarea poziție: 
 - la poziția nr. 317, coloana 3 „Elemente de identificare”, va avea următorul cuprins: 
„Rezervor de apă din beton, 300 mc., reabilitat, situat în localitatea Ozun nr. 2, înscris în CF. 

nr. 27399 – C2, suprafață desfășurată 76 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va avea 
următorul cuprins: „565.247,71 lei”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul 
cuprins: „Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11299 din 02.12.2020, realizat 

în baza Autorizației de construire nr. 89 din 10.05.2018”. 
b. după poziția nr. 343 se introduc două poziții, pozițiile nr. 344 și 345, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 2. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-
ul Primăriei comunei Ozun, precum și în Monitorul Oficial Local. 



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

 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 
comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 02 decembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
  NÉMETH IOAN      SECRETAR GENERAL 
         BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


