
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 82/2022 

 

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ozun, 

județul Covasna 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere adresa MLPDA nr. 9282; 26107/DPFBL-460; 1092/09.04.2021, 

înregistrat la Primăria comunei Ozun sub nr. 1293/10.02.2021; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7949/01.08.2022, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun, d-na Bartalis Fruzsina; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7950/01.08.2022 al primarului comunei Ozun, 

d-na Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi 

privat al comunei, administraţia publică locală, patrimoniu, gospodărie comunală, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului nr. 8587/24.08.2022; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

financiare, agricultură, turism, servicii și comerț nr. 8585/24.08.2022; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 30/1999 privind 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Comunei Ozun, judeţul Covasna, anexa 

nr. 29, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 33/2018 privind 

modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Ozun, aprobat 

prin H.C.L. nr. 30/1999; 

Având în vedere prevederile art. 859 alin. (2) și art. 860 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 286 alin. (4), pct. 1 din anexa 4, art. 287, art. 289 și art. 

607 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere Hotărârea Guvernului 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; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Anexa nr. 29 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Ozun din Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 197 alin. (5) și art. 289 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 ART. 1. – Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ozun, aprobat 

prin H.C.L. nr. 30/1999 privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 

Comunei Ozun, judeţul Covasna, anexa nr. 29, cu modificările şi completările ulterioare și 

atestat potrivit anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile”, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

 a. se modifică următoarele poziții: 



 - poziția nr. 48, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: „ Str. 

Kispal”; coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: “Loc. Ozun, Str. 

Kispal, jud. Covasna, nr. cad. 26377, suprafață 5.083 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va 

avea următorul cuprins: „745,445.68 lei”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea 

următorul cuprins: „Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 

17.12.2020, realizat în baza Autorizației de construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26377 

Ozun”; 

 - poziția nr. 49, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: “Str. Petofi”; 

coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: „Loc. Ozun, Str. Petofi Sandor, 

jud. Covasna, nr. cad. 26306, suprafață 5.971 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va avea 

următorul cuprins: „862,342.36 lei”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul 

cuprins: „Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 17.12.2020, realizat 

în baza Autorizației de construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26306 Ozun”; 

 - poziția nr. 50, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: “Str. Vajna”; 

coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: „Loc. Ozun, Str. Vajna Istvan, 

jud. Covasna, nr. cad. 26365, suprafață 6.648 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va avea 

următorul cuprins: „ 1,024,898.04 lei”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul 

cuprins: „Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 17.12.2020, realizat 

în baza Autorizației de construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26365 Ozun”; 

 - poziția nr. 82, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: “Str. 

Principală”; coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: “Loc. Bicfalău, 

Str. Principală, jud. Covasna, tronson 1, nr. cad. 26362, suprafață 4.916 mp. și tronson 2, nr. 

cad 26363, suprafață 424 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va avea următorul cuprins: 

„603,472.03”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 17.12.2020, realizat în baza Autorizației de 

construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26362 și CF. nr. 26363 Ozun”; 

 - poziția nr. 83, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: “Str. 

Topataka”; coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: „Loc. Bicfalău, Str. 

Topataka, jud. Covasna, tronson 1, nr. cad. 26368, suprafață 706 mp. și tronson 2, nr. cad. 

26380, suprafață 5.814 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va avea următorul cuprins: 

„856,337.04”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 17.12.2020, realizat în baza Autorizației de 

construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26368 Ozun și  CF. nr. 26380”; 

 - poziția nr. 86, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: “Str. 

Nagymezo”; coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: „Loc. Bicfalău, 

Str. Campul Lung, jud. Covasna, tronson 1, nr. cad. 26361, suprafață 567 mp. și tronson 2, nr. 

cad. 26364, suprafață 2.997 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va avea următorul cuprins:  

“786,544.48”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 17.12.2020, realizat în baza Autorizației de 

construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26361 Ozun și CF. nr. 26364”; 

 - poziția nr. 89, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: “Str. 

Templom”; coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: „Loc. Bicfalău, Str. 

Bisericii, jud. Covasna, nr. cad. 26367, suprafață 4.311 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ 

va avea următorul cuprins: “358,448.15”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea 

următorul cuprins: „Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 

17.12.2020, realizat în baza Autorizației de construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26367”; 

 - poziția nr. 90, coloana 2 ,,Denumirea bunului,, va avea următorul cuprins: “Str. Gat”; 

coloana 3 ,,Elemente de identificare,, va avea următorul cuprins: „Loc. Bicfalău, Str. Digului, 

jud. Covasna, nr. cad. 26305, suprafață 4.180 mp.”; coloana 5 “Valoare de inventar„ va avea 

următorul cuprins:  “282,140.46”; coloana 6 „Situația juridică actuală” va avea următorul 

cuprins: „Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11812 din 17.12.2020, realizat 

în baza Autorizației de construire nr. 178 din 14.08.2018, CF. nr. 26305”; 



b. după poziția nr. 326 se introduc 4 noi poziții, pozițiile 327-330, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 2. – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ozun, astfel 

modificat, constituie anexă la Statutul Comunei Ozun și se va publica pe pagina de internet 

www.primaria@ozun.ro. 

 ART. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-

ul Primăriei comunei Ozun, precum și în Monitorul Oficial Local. 

 ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 24 august 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

 VRÂNCEAN ALEXANDRU                 SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun  

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 


