
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

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

HOTĂRÂREA NR. 50/2020 
 

pentru completarea HCL. nr. 57/2018, privind actualizarea Planului Urbanistic 
General şi a Regulamentului local de urbanism al comunei Ozun cu HCL. nr. 

30/2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Înființare Grădiniță 
Comuna Ozun, județul Covasna” 

  
 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5501/17.06.2020 a Compartimentului 
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5502/17.06.2020 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. 57/2018 privind 
actualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local de urbanism al 
comunei Ozun; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 30/2017 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Înființare Grădiniță Comuna Ozun, județul 
Covasna”; 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism, aprobate prin Ordinul 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. – Se aprobă completarea Planului Urbanistic General şi a 

Regulamentului local de urbanism al comunei Ozun aprobat prin HCL. nr. 57/2018 cu 
Planului Urbanistic de Detaliu ”Înființare Grădiniță Comuna Ozun, județul Covasna”. 
aprobat prin HCL. nr. 30/2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 19 iunie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ 
  LOKODI ANA          SECRETAR GENERAL 
                                         BARTALIS FRUZSINA           
                 


