ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25/2021

privind aprobarea concesionării directe a două parcele de teren, situate în comuna
Ozun, satul Ozun nr. 662/F și nr. 662/G, ca măsură pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1908/25.02.2021 întocmit de secretarul
general al comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1909/25.02.2021 al viceprimarului comunei
Ozun și Anchetele - sociale nr. 877/01.02.2021 și nr. 878/01.02.2021, întocmite de către
Comisia Comunitară Cosultativă din cadrul Primăriei comunei Ozun;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Ozun;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 5 din Programul de măsuri pentru prevenirea și combaterea
merginalizării sociciale în Comuna Ozun, județul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 77/2020;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. b) din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – Se aprobă concesionarea directă a două parcele de teren, situate în comuna
Ozun, satul Ozun nr. 662/F și nr. 662/G, ca măsură pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Concesionarea imobilului identificat la art. 1 se va face pe o perioadă de 49
ani, cu drept de prelungire.
ART. 3. – Se stabileşte redevenţa anuală la valoarea de 120 lei/an/parcelă, plătibil în
două tranșe egale, primul până în data de 31 martie a fiecărui an, al doilea până în data de 30
septembrie.
ART. 4. - Se aprobă modelul Contractului de concesiune, conform anexei nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
viceprimarul comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din
cadrul Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 01 martie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BÖLÖNI SÁNDOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

Modul de difuzare:
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 2 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.

