ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 31/2015

privind predareaăc treăMinisterulăDezvolt riiăRegionaleăşiăAdministra iei Publice prin
CompaniaăNa ional ădeăInvesti iiă“C.N.I.” S.A., a amplasamentului în comuna
Ozun, sat Bicfal u şiăasigurareaăcondi iilorăînăvedereaăexecut rii
obiectivuluiădeăinvesti ii: „Reabilitare, modernizare, extindere
si dotare aşezământ cultural sat Bicfalău în comuna
Ozun judeţul Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă24ăaprilieă2015,ă
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul de specialitate al Biroul
financiarăcontabil,ăimpoziteăşiătaxeăşiăavizulăSecretareiăcomunei,
inândă contă deă prevederileă Legiiă nr.ă l0/1995ă privindă calitateaă înă construc ii,ă cuă
modific rileăsiăcomplet rileăulterioare;
înă conformitateă cuă Ordonan aă Guvernuluiă nr.25/2001ă privindă înfiin areaă Companieiă
Na ionaleădeăInvesti iiăC.N.I.ă- S.A.,ăcuămodific rileăsiăcomplet rileăulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6) litera “a” pct.4
şiă aleă art.ă 45ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” dină Legeaă nr.ă 215/2001ă aă administra ieiă publiceă
locale,ărepublicat ,ă
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Art.1. Seă aprob predareaă c treă Ministerulă Dezvolt riiă Regionaleă şiă Administra iei
Publiceă prină Companiaă Na ional ă deă Investi iiă “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a
amplasamentului, așez mânt cultural si teren aferent, situat in sată Bicfal u nr.ă 27ă (num ră
nou)/ă nr.ă 32ă (num ră vechi), com. Ozun şiă aflată în administrarea Consiliului local Ozun, în
suprafa a construit de 435 mp.,ăși teren aferent in suprafa aăde 1338 mp. din totalul de 4071
mp., înscrişiăînăCartea funciar , identificat potrivit C rții funciare nr.26223, nr. topo 386 si
nr. topo 26223- C1 parcela nr. 1, liberădeăoriceăsarcini,ăînăvedereaăşiăpeăperioadaărealiz rii
deăc treă„C.N.I.” – S.A.ăaăobiectivuluiădeăinvesti ii „Reabilitare, modernizare, extindere si
dotare aşezământ cultural, sat Bicfalău în comuna Ozun judeţul Covasna”.
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu
respectarea reglement rilorăînăvigoare.
Art.3. Seă aprob asigurareaă finan riiă deă c treă Consiliulă Locală ală comuneiă Ozun,
judetul Covasna a cheltuielilorăpentruăracordurileălaăutilit i (electrica, apa, canal, gaz sau alt
tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al comunei Ozun, seă obligaă s ă asigure,ă înă conditiileă legii,ă
suprafe ele de terenănecesareăpentruădepozitareaăşiăorganizareaăşantierului;
Art.5.ăăSeăaprob ăfinan area din bugetul local a cheltuielilorăpentruăserviciiăsiălucr ri
finantate de UAT Ozun în valoare de 185.822 lei cu TVA.
Art.6. Consiliul Local al Comunei Ozun seă oblig ă ca,ă dup ă predareaă
amplasamentuluiăşiăaăobiectivuluiărealizat,ăs ămen in ădestina iaăacestuiaăşiăs ăîlăîntre in ă pe
o perioada de minim 15 ani.
Art.7 Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă îns rcineaz ă primarul
comunei Ozun.
Ozun, la 24 aprilie 2015

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Dobri Hunor

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:







1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
2 ex. contabilitate
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. C.N.I.

