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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. 34/2021 
 

privind declararea de interes public a obiectivului de investiție „Elaborare Plan Urbanistic 
Zonal – Zonă construcții de cult” 

 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3214/24.03.2021 a Compartimentului 
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3215/24.03.2021 a 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 prevederile Legii nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; 

În baza prevederilor art. 921 alin. (2) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) 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 declararea de interes public a obiectivului de investiție „Elaborare 

Plan Urbanistic Zonal – Zonă construcții de cult”. 
ART. 2. – Se împuternicește primarul comunei Ozun, ca în numele Consiliului Local al 

comunei Ozun, să facă demersurile necesare în vederea scoaterii din circuitul agricol a terenului 
în suprafață totală de 1.584 mp., identificat în C.F nr. 29518 și C.F nr. 29514, pe care urmează să 
se realizeze obiectivul de investiție prevăzut la art. 1. 

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
 Ozun, la 29 martie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
          BÖLÖNI SÁNDOR       SECRETAR GENERAL 
                                 BARTALIS FRUZSINA 
 

 
 


