ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 62/2021
pentru modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 4/2009 privind stabilirea cuantumului minim
al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate la persoane fizice și juridice
din domeniul privat și public al comunei Ozun, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7088/01.07.2021 a Compartimentului
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7089/01.07.2021 al viceprimarului comunei
Ozun, d-na Szabó Anna-Mária;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Ozun;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 4/2009 privind
stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate la
persoane fizice şi juridice din domeniul privat şi public al comunei Ozun, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) 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. - Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 4/2009 privind stabilirea cuantumul minim al
chiriilor în mp., la diferite obiective închiriate/concesionate la persoane fizice şi juridice din
domeniul privat şi public al comunei Ozun, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează: anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta
hotărâre.
ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 06 iulie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNÁR ANDRÁS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

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

ANEXA LA H.C.L. nr. ___/2021
Nr.
crt.

Datele de identificare imobil

1.

Bicfalău (lângă terenul de fotbal) teren

1480 mp.

2.

Sântionlunca nr. 305 intravilan neconstruit

272 mp.

3.

Bicfalău nr. 27, arabil (Hosikert)

20 ari.

4.

Sântionlunca nr. 240, intravilan

40 ari: arabil 10, fâneaţă 30 ari

5.

Sântionlunca (în spatele terenului de joacă)
gradină teren arabil

750 mp.

6.

Ozun, Conacul Pünkösti (din care prima
cameră stânga), imobil

25 mp.

7.

Măgheruş nr. 45, imobil

28 mp.

Suprafaţa închiriabilă

9.

Bicfalău nr. 27, imobil (o parte a casei de
cultură)
Sântionlunca nr. 56, o parte a imobilului

10.

Sântionlunca nr. 56, 1 camera, imobil

39 mp.

11.

Ozun, bl. 3, ap. 4, parter, imobil

46 mp.

12.

Ozun nr. 406, imobil (fosta cârciuma mică)

108 mp. construcție și 507 mp. teren

13.

Ozun, CF. nr. 1990, nr. top 412/1/2/6 și nr.
top 412/1/2/7

53.50 mp.

14.

Ozun nr. 101

103.05 mp.: 63.36 mp. chioșc, 39,69 mp.
terasă

15.

Ozun, nr. 599 CF. nr. 24189 și CF. nr. 24268

17707 mp.

16.

Ozun, CF. nr. 1567 nr. top 727/2

1000 mp.

17.

Ozun nr. 101, teren – intrare în cartierul
blocurilor

200 mp.

18.

Ozun, CF. nr. 2347 nr. top. 550/2, teren

1700 mp.

19.

Ozun nr. 643, CF. nr. 197 nr. top 571/2, teren

20.

Ozun nr. 411, imobil

8.

21.
22.
23.
24.

Ozun nr. 101, cartierul blocurilor, 50 locuri
pentru garaje
Camera de cinematograf din Căminul
cultural Ozun
Parte din trotuarul situate de-a lungul DN11,
nr. adm. 64
Cota parte 1/2 din imobilul deținut în satul
Lisnău nr. 21

19.20 mp.
48 mp.

5232 mp.
200 mp.
18-24 mp.
6 mp.
3,48 mp.
60 mp.

25.

Puțul nr. 1, teren înscris în CF. nr. 25090

87 mp.

26.

Puțul nr. 2, teren înscris în CF nr. 25088

82 mp.

27.

Puțul nr. 3, teren înscris în CF. nr. 25087

100 mp.

28.

Puțul nr. 4, teren înscris în CF. nr. 25086

83 mp.

29.

Puțul nr. 5, teren înscris în CF. nr. 25085

84 mp.

30.

Puțul nr. 3, teren înscris în CF. nr. 25084

83 mp.

31.

Puțul nr. 6, teren înscris în CF. nr. 25083

83 mp.

32.

Puțul nr. 7, teren înscris în CF. nr. 25082

100 mp.

33.

Cămin vane, teren înscris în CF. nr. 25091

6 mp.

34.
35.

Teren de sport pentru pompieri Bicfalău, CF.
nr. 30250 Ozun
Teren de sport pentru pompieri Bicfalău, CF.
nr. 30251 Ozun

7558 mp.
752 mp.

