ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 77/2017
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Comunei Ozun, aprobat prin HCL nr. 30/1999
Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 august 2017,
Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei, respectiv raportul de
specialitate al Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism şi avizul secretarului comunei,
În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia,
În temeiul art.10, art.36 alin.(2) lit.”c” şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia locală republicată, republicată,
În baza prevederilor art.45 alin (1), ale art. 115 alin (1) lit „b” din Legea 215/2001
privind administraţia locală republicată, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Aprobă modificarea elementelor de identificare a bunurilor înscrise în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ozun judeţul Covasna, pozițiile
61, 73, 77, 277, în urma înscriserii acestora în cartea funciară, conform tabelului - anexa nr. 1
la prezenta,
Art. 2. - Aprobă introducerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Ozun judeţul Covasna, a pozițiilor nr. 271-273, în baza Procesului verbal înregistrat
la OCPI Covasna cu nr.1065/25.02.2011, încheiat între UAT Sfîntu Gheorghe și UAT Ozun
privind identificarea și recunoașterea hotarului dintre cele două unități adminsitrativ teritoriale,
conform tabelului - anexa nr. 2 la prezenta.
Art.3. - (1) Se însuşeşte Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al
Comunei Ozun la data de 17.08.2017, ţinând cont de modificările intervenite în structura
acestuia după data atestării lui prin H.G.R. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al
judeţului Covasna, precum si al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Covasna, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Comunei Ozun
este cuprins în anexa nr.3, renumerotat conform modificărilor intervenite.
Art.4. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul Comunei Ozun şi Compartimentul agricol, cadastru și urbanism.
Ozun, la 17 august 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Tomos Ilkó József

Difuzare:




1 ex. la dosar cu hotărâri




1 ex. Consiliul Județean Covasna
1 ex. Primar
1 ex. secretar



1 ex. Compartimentul agricol, cadastru și urbanism

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

