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

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 81/2021 
 

privind aprobarea actualizării elementelor de identificare a unor bunuri aparținând 

inventarului domeniului privat al Comunei Ozun, județul Covasna 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9462/03.09.2021 al Compartimentului 
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9463/03.09.2021 al primarului comunei Ozun, 
d-na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun; 

În baza prevederilor Titlului II. din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 354, art. 355 și art. 357 alin. (4) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
ART. 1. – Se aprobă inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei 

Ozun, ca urmare a actualizării elementelor de identificare a imobilelor cuprinse în pct. 1-4, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Compartimentul agricol, cadastru, urbanism și Biroul financiar contabil, achiziții publice, 

impozite, taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 Ozun, la 08 septembrie 2021. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ   
  RÁDULY ZSOLT-JÓZSEF              SECRETAR GENERAL 
                    BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       ANEXĂ LA H.C.L. NR._____/_____ 

 
 
 
 

Inventarul  
bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Ozun, județul Covasna  

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire
a bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoarea de 
inventar 

-lei- 

Situația juridică 

actuală 

1. teren teren în suprafață 

de 1700 mp., situat 
în satul Ozun, 
categoria de 

folosință curte 

1993 50.478 Extras CF. nr. 
23906 Ozun 

2. teren teren în suprafață 

de 1000 mp., situat 
în satul Ozun, 
categoria de 

folosință curte și 

arabil 

1928 29.693 Extras CF. nr. 
31576 Ozun 

3. teren teren în suprafață 

de 940 mp., situat 
în satul Ozun, 
categoria de 

folosință curte  

1993 27.911 Extras CF. nr. 
24333 Ozun 

4. teren teren în suprafață 

de 20 mp., situat în 
satul Ozun, 
categoria de 

folosință curte 

1974 594 Extras CF. nr. 
25584 Ozun 

 


