ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 65/2015
privind aprobarea dezmembr riiăunuiăimobil,ăproprietateaăprivat ăînăcot ăparteăa
comuneiăOzunășiăaprobareaăinstituiriiăunuiădreptădeăservituteădeătrecere
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă1ăseptembrieă2015,ă
Analizând proiectul de hot râre ini iat de primarul comunei Ozun si referatul de
specialitate întocmit de Compartimentulăagricol,ăcadastruășiăurbanism,ă
In conformitate cu prevederile art.14 din Regulamentul privind continutul si modul de
intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin
Ordinul 634/2006 al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara,
In baza:
- art. 25 alin.1, din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
coroboratăcuăart.4ădinăLegeaănr.213/1998ăprivindăbunurileăproprietateăpublic ;
- art.ă 755,ă 756,ă 759,ă 761,ă 765ă șiă 767ă dină Legeaă nr.ă 287/2009ă privindă Codulă civil,ă
republicat ,ăcuămodific 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
Legeaă nr.215/2001ă privindă administratiaă publicaă locala,ă republicata,ă cuă modic rileă şiă
complet rileăulterioare;
HOT R ŞTE
Art.1 Aprobarea dezmembr riiăimobilului înscris in C.F.nr.23516-Ozun nr.top.75/1,76
proprietateăprivat ă- înăcot ăparteă- a comunei Ozun, in 2 corpuri funciare distincte, conform
documenta iei anex ăîntocmit de ing. Nagy Alpar, astfel:
o Lot nr. 1, nr. top 75/1, nr. top nou 76/1 in suprafa a totala de 695 mp, se
atribuie Statului Roman in cota de 16/32 parte si lui Cojanu Eugenia cota de
6/32 parte, Kovacs Hajnalka si Jako Albert in cota de cate 5/32 parte
fiecare.
o Lotul nr. 2, nr. top nou 76/2 in suprafa a de 105 mp, se atribuie Statului
Roman in cota de 16/32 parte si lui Cojanu Eugenia cota de 6/32 parte,
Kovacs Hajnalka si Jako Albert in cota de cate 5/32 parte fiecare.
Art.2 Aprobarea instituirii dreptului de servitute de trecere, gratuit, astfel:

o Lotul nr. 1 seăgreveaz ăcuădreptădeăservituteădeătrecere in favoarea Lotului
nr. 1 nr. cad. 26235 in suprafata de 1628 mp., rezultatăinăurmaădezmembr riiă
imobilului inscris in CF nr. 23464.
o Lotul nr. 2 seăgreveaz ăcuădreptădeăservituteădeătrecereăinăfavoarea Lotului
nr. 2 nr. cad. 26236 in suprafata 4883 mp, rezultată ină urmaă dezmembr riiă
imobilului inscris in CF nr. 23464.
Art.3. (1) Seă împuterniceșteă primarulă comuneiă Ozună s ă semneze,ă înă numeleă UATă
Ozun, actul privind instituirea dreptului de servitute pentruăterenulăprev zutălaăart.ă2.ă
(2) Documentațiaășiătaxeleăprivindăprocedurileănotarialeășiăînscriereaălaăcarteaă
funciar ăprivesc,ăînăexclusivitate,ăpeăproprietarulăfonduluiădominant.ă
Art.4. Cuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ăprimarulăcomuneiă
Ozună șiă Compartimentulă agricol,ă cadastruă șiă urbanism,ă iară cuă difuzareaă acesteia,ă secretarulă
comunei Ozun.
Ozun, la 1 septembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Havesch Sarolta

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:







1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. ing. Nagy Alpar
1 ex. Compartimentulăagricol,ăcadastruășiăurbanism
1 ex. Primar
1ăex.ăAfişare

