
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 

HOTĂRÂREA NR.  32/2019  
 privind atribuirea de denumiri a străzilor din localităţile  

Sântionlunca și Lunca Ozunului  

 

Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 aprilie 2019,  

Analizând expunerea de motive întocmită de primarul comunei privind atribuirea de 

denumiri ale străzilor din localitatea Sântionlunca și Lunca Ozunului, referatul 

compartimentului de specialitate şi avizul Comisiei de specialitate pentru administrarea 

domeniului public şi privat al comunei administraţia publică locală, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, 

Văzând avizul consultativ al Comisiei Judeţene de atribuire de denumiri nr. 

2662/11.03.2019, 

Ţinând cont de prevederile art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta nr. 97/2005 privind 

evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români,  

În baza art.2 lit. „d” din O.G. 63/2002 pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, 

aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.36 alin 

(2) lit. „c” şi alin. (5) lit. „d” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R E Ş T E  
 

Art.1  Se atribuie denumiri străzilor din localităţile Sântionlunca și Lunca Ozunului, 

conform anexelor nr. 1 şi  2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, vor fi 

suportate potrivit legii, din bugetul local. 

Art. 3. Primarul prin aparatul lui de specialitate, respectiv, Compartimentul agricol, 

cadastru și urbanism și Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe din cadrul 

Primăriei comunei Ozun va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

           Ozun, la 11 aprilie 2019.             

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

            Molnár András  

 

                       Contrasemnează: 

   secretara comunei, 

                                                                                                     Aczél Melinda Cecilia   

 

Difuzare: 

 1 ex. Comp. urbanism 

 1 ex. contabilitate 

 1 ex. Comp. agricol 

 1 ex. Primar 

 1 ex. B.J.A.B.D.E.P. Covasna 

 1 ex. SPCLEP Sfântu Gheorghe 
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