
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 19/2018
privind  reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în

 comuna Ozun sat Ozun

Consiliul local al comunei Ozun, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 13 februarie 2018, 
analizând Expunerea de motive a Primarului privind reglementarea situaţiei juridice a

unui teren situat în comuna Ozun sat Ozun,
având  în  vedere  raportul  Comisiei  de  specialitate,  raportul  de  specialitate  al

Compartimentului agricol, cadastru și urbanism şi avizul Secretarei comunei,
ținând cont de prevederile:
- Titlului II din Legea nr. 7/1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată; 
-  art.  36  alin.  (1)  din  Legea  nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 4 şi art. 6 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică

şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă intabularea în proprietatea publică a comunei Ozun, cu drept
de administrare al Consiliului Local Ozun, al terenului identificat prin C.F.  nr. 25884 Ozun,
nr. top. 615/2  și CF 25785 nr. top. 616, în suprafaţă totală de 1484 mp.

ART. 2. – Se ia act de faptul că imobilul identificat la art. 1 din prezenta hotărâre,
figurează în domeniul public al comunei Ozun la poziția 12 (anexă la H.C.L. nr. 104/2017). 

ART. 3. – Cu  executarea  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează
Compartimentul agricol, cadastru și urbanism, respectiv Biroul financiar contabil, achiziţii
publice, impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.

               Ozun, la 13 februarie 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Barta János

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia


