ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 90/2017
privind modificarea poz.336 din inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Comunei Ozun
Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 07 septembrie 2017,
Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei, respectiv raportele de
specialitate al Compartimentului de resort 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”, respectiv ”valoarea de
inventar” a bunului înscris în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Ozun judeţul Covasna, poziția 336, în urma extinderii reețelei de apă potabilă din localitatea
Ozun, conform tabelului, anexa la prezenta, din care face parte integrantă.
Art. 2. - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
domnul dr. Raduly Istvan, primarul comunei, dna Aczél Melinda Cecilia, secretara comunei,
Compartimentul cadastru şi urbanism, şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi
taxe.
Ozun, la 07 septembrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Tomos Ilkó József

Difuzare:







1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
1 ex. Primar
1 ex. secretar
1 ex. Compartimentul agricol, cadastru și urbanism

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 90/2017

Nr.
crt.

336

Codu
l de
clasifi
care

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

1.8.6

Retea de apa
potabila
(racorduri si
aducti-une)
localitatea
Ozun

Retea de conducte de apa in
lungime totala de 12747 m,
hidranti subterani de incendiu
D100 3 buc. Hidranti supraterani
de incendiu D 80 – 8 buc si D100
– 8 buc, conducta de aductiune
400 m.

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

2010

Valoarea de
inventar (lei)

1.259.003,42

Comisia de inventariere:

Aczél Melinda Cecilia ____________________
Bordás Enikő __________________________
Dankó Éva ____________________________

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate
sau alte acte doveditoare

Domeniul public al comunei
Ozun, potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr. 20/2014

