
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

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

 
HOTĂRÂREA NR. 63/2021 

 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului (teren și construcții) 
aparținând domeniului public al comunei Ozun, situat în satul Ozun nr. 406, județul 

Covasna, înscris în CF. nr. 24612 Ozun 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7091/01.07.2021 întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7092/01.07.2021 al viceprimarului comunei 

Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Ozun; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 4/2009 privind 

stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate la 
persoane fizice şi juridice din domeniul privat şi public al comunei Ozun, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 332 – 348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

În temeiul 139 alin. (2) 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 închirierea prin licitație publică a imobilului compusă din teren 

(în suprafață de 507 mp.) și construcții (în suprafață de 108 mp.), înscris în CF. nr. 24612 
Ozun, domeniul public al comunei Ozun, situat în satul Ozun nr. 406, județul Covasna, 
identificat în schița anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 2. - Durata închirierii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. 
ART. 3. - Prețul minim al închirierii se stabilește la suma de 1.807,50 lei/lună, 

conform H.C.L. nr. 4/2009 privind stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp, la diferite 
obiective închiriate/concesionate la persoane fizice şi juridice din domeniul privat şi public al 
comunei Ozun, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 4. - Se aprobă Documentația de atribuire, conform anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 5. - Se stabileşte preţul Documentației de atribuire la suma de 50 lei. 
ART. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului 

financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
Ozun, la 06 iulie 2021. 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
          MOLNÁR ANDRÁS        SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
 


