
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 58/2018
privind intabularea suprafeței rezultate din măsurători a imobilului Școala și

Căminul cultural din Lisnău Vale

Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna,

Întrunit în şedinţa ordinară în data de 18 iunie 2018,

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  prezentată  de  primarul  comunei  Ozun,

raportul  de  specilitate  al  Compartimentului  agricol,  cadastru  și  urbanism  și  avizul

secretarului comunei Ozun,

În baza prevederilor:

- Art.  13  –  16   din  anexa  la  Ordinul  Presedintelui  A.N.C.P.I  nr.  700/2014

privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de

cadastru și publicitate imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii  nr.  7/1996  a  cadastrului  și  publicității  imobiliare,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare,

- Art. 886 din Legea nr.287/2009 Codul civil,  cu modificările și completările

ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. (9), art.45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă intabularea suprafeței rezultate din măsurători a imobilului Școala

și  Căminul  cultural  din  Lisnău Vale  și  modificarea  suprafeței  imobilului  teren  aferent

Clădirii școlii elementare și a căminului cultural din localitatea Lisnău Vale, identificat în

CF nr. 28388-Ozun nr. top 2100/1, conform documentației cadastrale întocmite de Satelit

N.T, de la suprafața de 2495 mp înscrisă în acte la suprafața de 2520 mp rezultată din

măsurători.

Art. 2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei

Ozun și Compartimentul agricol, cadastru și urbanism. 

Ozun, la 18 iunie 2018.

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
        Zátyi Tibor 

Lokodi Ana
                     Contrasemnează:

   secretara comunei,
                                                                                                            Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. Compartimentul urbanism

 1 ex. OCPI

 1 ex. Primar

 1 ex. afisare
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