
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

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

 
HOTĂRÂREA NR. 24/2020  

 
privind completarea anexei nr. 3 la HCL. 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 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1965/02.03.2020 a Compartimentului 

agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1966/02.03.2020 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. 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; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; 

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; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. b din OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. – Anexa nr. 3 la HCL. 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, se 
completează după cum urmează: 
 După nr. crt. 24 se introduc nouă poziţii, poz. 25-33, cu următorul cuprins: 
 

Nr.crt. Datele de identificare imobil Suprafaţa închiriabilă 
25 Puțul nr. 1, teren înscris în CF. nr. 25090 87 mp. 
26 Puțul nr. 2, teren înscris în CF nr. 25088 82 mp. 
27 Puțul nr. 3, teren înscris în CF. nr. 25087 100 mp. 
28 Puțul nr. 4, teren înscris în CF. nr. 25086 83 mp. 
29 Puțul nr. 5, teren înscris în CF. nr. 25085 84 mp. 
30 Puțul nr. 3, teren înscris în CF. nr. 25084 83 mp. 
31 Puțul nr. 6, teren înscris în CF. nr. 25083 83 mp. 
32 Puțul nr. 7, teren înscris în CF. nr. 25082 100 mp. 
33 Cămin vane, teren înscris în CF. nr. 25091 6 mp. 

 ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 30 aprilie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ         
           LOKODI ANA      SECRETAR GENERAL 
                                       BARTALIS FRUZSINA 


