ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 64/2015
privind completareaădomeniulăprivatăalăcomuneiăOzunăprinăcuprindereaăuneiăcoteăp r iă
dintr-un imobil situat înăintravilanulăsatuluiăLisn u
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă1ăseptembrieă2015,ă
Analizând proiectul de hot râre ini iat de primarul comunei Ozun si raportul de
specialitate întocmit de Compartimentulăagricol,ăcadastruă iăurbanism,ă
In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si
regimulăjuridicăalăacesteia,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
V zândă Carteaă Funciar ă nr.23516ă nr.topă 75/1,76ă iă adresaă nr.ă 526648/07.03.2015ă ală
M.F.P.;
inândăcontăde:
- prevederile Legii nr.18/1991 a fonduluiă funciar,ă republicată cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
- prevederile Legii nr.287/2009 – Codul civil,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;
- prevederileă Legiiă nr.ă 7/1996ă aă cadastruluiă siă publicit iiă imobiliare,ă republicat ,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare
In temeiul art.36 alin.2 lit. ”c”, alin.5 lit. ”c”, art.45 alin.3, art.115 alin.1 lit.”b” din
Legea nr.215/2001 privind administra ia publicaă locala,ă republicata,ă cuă modic rileă şiă
complet rileăulterioare;
HOT R ŞTE
ART.1. - Seă aprob ,ă înă baza prezenteiă hot râri,ă înscrierea dreptului de proprietate
privat ă aă comunei Ozun înă eviden eleă C r iiă Funciareă Covasna pentru cota parte de 16/32
dintr-un imobil – construc ieă- situatăînăintravilanulăsatuluiăLisn u, nr. 21, înscris în C.F. nr.
23516 nr.top 76, înscris în Inventarul domeniului privat al comunei Ozun la nr. curent 32, cu
valoare de inventar de 6220 lei.
ART.2. - Seăaprob ăcompletareaăInventaruluiădomeniului privat al comunei Ozun prin
cuprindereaăuneiăcoteăp r iădeă16/32 dintr-un imobil –terenăaferentăconstruc ieiăidentificateălaă
art. 1 din prezenta - înscris în C.F. nr.23516 nr.top 75/1,76ă iă înscrierea dreptului de
proprietateăprivat ăaăcomunei Ozun înăeviden eleăC r iiăFunciareăCovasna cu privire la cota
parte din acest teren.

ART.3. - Cuă ducereaă laă îndeplinireă aă prevederiloră prezenteiă hot râriă seă
încredin eaz primarul comunei, prin Compartimentulăagricol,ăcadastruă iăurbanismă iăBiroulă
financiarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteă iătaxeălocale.
Ozun, la 1 septembrie 2015.
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Havesch Sarolta
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Contrasemnează:
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