
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

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

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 59/2022  

 
pentru modificarea H.C.L nr. 49/2022 privind apartamentarea construcției bloc de 

locuințe, situat în intravilanul comunei Ozun, str. Gábor Áron nr. 101, bl. 7A, înscris în 

CF. nr. 25350 Ozun, nr. cad. 25350 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5933/02.06.2022 al Compartimentului 

agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5934/02.06.2022 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 49/2022 privind 

apartamentarea construcției bloc de locuințe, situat în intravilanul comunei Ozun, str. Gábor 

Áron nr. 101, bl. 7A, înscris în CF. nr. 25350 Ozun, nr. cad. 25350; 
În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul 139 alin. (3) lit. g) 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 modificarea art. 1 din H.C.L nr. 49/2022, care va avea următorul 

cuprins: 
 „ART. 1. – Se aprobă apartamentarea construcției bloc de locuințe, situat în intravilanul 

comunei Ozun, str. Gábor Áron nr. 101, bl. 7A, înscris în CF. nr. 25350 Ozun, nr. cad. 25350, 
conform Documentației cadastrale elaborat de ing. György Ede-Zsolt, anexă la prezenta hotărâre 

din care face parte integrantă.” 
 ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 49/2022, rămân nemodificate. 

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Compartimentul agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 10 iunie 2022. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ                                
  ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 
           BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 


