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

 
 

HOTĂRÂREA NR. 68/2020 
 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei 
Ozun, aprobat prin HCL. nr. 30/1999 

 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8327/03.09.2020 a Compartimentului 
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8328/03.09.2020 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 a publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere HG. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor; 

În baza prevederilor art. 286 și art. 289 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 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 introducerea a două noi poziții, după poziția 341 astfel: 
- la poziția nr. 342, se introduce drumul de exploatare nr. 54, situat în extravilanul UATC 

Ozun, neînscris în CF., având suprafața măsurată de 6.488 mp., cu valoare de inventar de 112,03 
lei; 

- la poziția nr. 343, se introduce drumul de exploatare nr. 56, situat în extravilanul UATC 
Ozun, neînscris în CF., având suprafața măsurată de 3.623 mp., cu valoare de inventar de 62,56 
lei. 

ART. 2. – Anexa nr. 1 „Centralizatorul privind imobilele care se introduc în domeniul 
public”, face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentului agricol, cadastru, urbanism și Biroului financiar contabil, achiziții publice, 
impozite, taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
 Ozun, la 07 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS             SECRETAR GENERAL 
             BARTALIS FRUZSINA 


