ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 9/2017
privind aprobarea alipirii imobilelor situate în comuna Ozun, localitatea
Lisnău identificate în CF 23862 și CF 27649 Ozun

Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară în data 25 ianuarie 2017,
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ozun privind
aprobarea alipire imobilelor situate în comuna Ozun, localitatea Lisnău identificate în CF 23862 și
CF 27649 Ozun,
Ținând cont de rapoartele de avizare a Comisiei de specialitate, a compartimentului de
cadastru și avizul secretarului comunei Ozun,
În baza prevederilor:
- Art. 132 alin. (1) din Anexă la Ordinul ANCPI nr. 700/2014 aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, cu
modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
- Art. 879 din Legea nr.287/2009 Codul civil, republicat, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art. 36 alin.(9), art.45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobă alipirea imobilelor situate în intravilanul localității Lisnău nr. 63, comuna
Ozun, identificat în CF 23862, nr. cad. 23862 în suprafață de 510 mp și CF 27649, nr. cad. 27649 în
suprafață de 1062 mp, aflat în proprietatea Comunei Ozun, conform documentației cadastrale
întocmite de SC Satelit NT SRL și a Referatului de admitere al OCPI Covasna, rezultând imobilul cu
nr. cadastral 27703 cu suprafața măsurată de 1572 mp.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se însărcinează Primarul comunei Ozun prin
aparatul lui de specialitate.
Ozun, la 25 ianuarie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Zsolt
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