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Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Primarul comunei Ozun 

- 1 ex. Compartimentul agricol, cadastru şi urbanism cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 79/2022 

 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă Rezidențială”, Comuna Ozun, satul 

Lisnău nr. 13 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7936/01.08.2022 al Compartimentului 

agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7937/01.08.2022 al primarului comunei Ozun, 

d-na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Ozun; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 În baza prevederilor art. 47, art. 50 şi art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din O.U.G nr. 

57/2019 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

 ART. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Zonă Rezidențială”, Comuna Ozun, satul 

Lisnău nr. 13, pentru imobilele înscrise în CF. Ozun, localitate Lisnău: CF. nr. 25743 nr. cad   

25743 (drum de acces), CF. nr. 29379 nr. cad 29379 (drum de acces), CF. nr. 25744 nr. cad 

25744 (arabil), CF. nr. 29380 nr. cad 29380 (arabil), CF. nr. 29381 nr. cad. 29381 (arabil), în 

suprafața totală de 9.859 mp., conform Proiectului nr. 01/2021, elaborat de B.I.A. Száraz 

Stefánia Gabriela, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

 ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Compartimentul agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

  

 Ozun, la 05 august 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

 VRÂNCEAN ALEXANDRU                 SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 


