
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 32/2020 

 
privind încheierea unui contract de superficie între Comuna Ozun și Parohia Reformată 

Lisnău, pentru terenurile situate în satul Lisnău, comuna Ozun 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere adresa nr. 31/2020 al Parohiei Reformate Lisnău înregistrată la 

Primăria comuna Ozun sub nr. 4236/08.05.2020; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4225/07.05.2020 întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4226/16.03.2020 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. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 11 din Ordinul Agenției Naționale de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie 
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

În baza prevederilor art. 693-702 din Codul Civil, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. - Se aprobă încheierea a unui contract de superficie între Comuna Ozun și 
Parohia Reformată Lisnău, asupra terenurilor extravilane înscrise în CF. nr. 29514 Ozun 
nr. cad 29514, în suprafață de 215 mp. și CF. nr. 29518 Ozun nr. cad 29518, în suprafață 
de 1.369 mp., situate în satul Lisnău, comuna Ozun. 
 ART. 2. - Se aprobă preluarea în folosință gratuită a terenurilor identificate la art. 1, 
în favoarea Comunei Ozun pentru o perioadă de 49 ani, în vederea construirii obiectivului 
de utilitate publică „Capelă mortuară”, în satul Lisnău, comuna Ozun.  
 ART. 3. - Cu semnarea contractului de superficie se împuternicește primarul 
comunei Ozun, dl. Ráduly István. 
 ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 
Primăriei comunei Ozun. 
  
 Ozun, la 11 mai 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ         
  LOKODI ANA         SECRETAR GENERAL 
                                             BARTALIS FRUZSINA 


