
            ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő 

- 1 ex. Compartimentul agricol, cadastru, urbanism 

- 1 ex. OCPI Covasna 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11/2022 

 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Ozun a imobilului 

situat în Comuna Ozun, satul Bicfalău fn. 

 

 Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 673/25.01.2022 al Compartimentului agricol, 

cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 674/25.01.2022 al primarului comunei Ozun, 

d-na ec. Bordás Enikő; 

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. 78/2020 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Înființarea rețelei inteligente de 

distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, 

județul Covasna”, cu modificările și completările ulteriore; 

 Având în vedere poz. 35 din 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 conformitate cu prevederile art. 361 alin. (2), art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (2) şi 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 transmiterea din domeniul public al comunei Ozun în domeniul 

privat al comunei Ozun a terenului intravilan situat în Comuna Ozun, satul Bicfalău fn., 

identificat în CF. nr. 24322 Ozun nr. cad 24322, având categoria de folosință fâneață, în 

suprafață de 4.302 mp.   

 ART. 2. – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ozun, aprobat 

prin 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 va modifica în sensul prevederilor prezentei hotărâri.  

  ART. 3. – 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 februarie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ            
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