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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMTINA BATANI
PRIMAR
NR.2453./2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea formuldrii unei solicitdri de preluare a Centrului de Agrement Ozunca Bdi
din domeniul public al judetului Covasna qi administrarea Consiliului Judefean Covasna in

domeniul public al comunei Bdfani gi in administrarea Consiliului Local Bdfani

Proiectul de hotdrdre are ca obiect stabilirea a unor mdsuri pentru preluarea Centrului
de agrement Ozunca Bdi din domeniul public al judelului Covasna gi administrarea
Consiliului Judetean Covasna in domeniul public al comunei Bdlani gi in administrarea
Consiliului Local Bdtani identificat prin Hotararea Guvemului Romaniei nr. 1198 din 30
noiembrie 2011 pentru a fi supnrs unui program de reabilitare si modemizare in scopul credrii
de spalii modeme qi funcJionale pentru un centru de agrement touristic destinat pentru tabara
de copii -elevi , intrucdt obiectivul se afla intr-o stare avansatd, de degradare .

UAT Comuna BiJani solicit transferul acestui centru in intregime care este situate pe
teritoriul comunei in localitatea Ozunca Bdi pentru a fi supus unui program de reabilitare ,
modernizare gi punere in funcJiune .

Comuna Bd{ani in calitatea
Cdminului Cultural Ozunca Bdi din

s-a de proprietar asupra principalului cladire, clddirea

comunei in anexa 9 pozitia 111 din
formuleazd, aceastd solicitare intrucdt
ani .

In condilia in care judelul Covasna nu
un interes public pentru acest obiectiv , se
proprietatea Judetului Covasna in proprietatea
interesul local justificat .

FaJd de cele precizate , apreciem ca prioritar interesul local al comunei Bd{ani ,
justificat prin intentia accesdrii de fonduri pentru rcalizarca unor lucrdri de reabilitare gi
modernizare pentru createa a unui spatii modern gi funclionale pentru anumite servicii
publice cu destina{ia actual , intrucdt imobilul se afld intr-o stare avansatd de degradare ,
menlinerea afecta{iunii fiind situate intr-o zona turisticd pe teritoriul comunei Bdfani .

Prin raportare la argumentaJia juridicd ce susline legalitatea transferului dreptului de
proprietate publicd , situalia de fapt prezentatd" propun adoptarca proiectului de hotdrdre
privind aprobarea formuldrii unei solicitdri de preluare a Centrului de Agrement Ozunca Bdi
din domeniul public al jude{ului Covasna gi administrarea Consiliului Judefean Covasna in
domeniul public al comunei B[Jani gi in administrarea Consiliului Local Bd{ani.

aceastd centru identificatd printre domeniul public al
Hotdrdrea Guvernului nr. 975 din 5 septembrie 2002

numai este utilizat acest obiectiv aproximativ de 10-15

mai intenlionezd, in prezent sau in perspectivd
creeazd premisele de trecere a acestuia din
publicd a Comunei Bdtani , avdnd in vedere
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-RAPORT-

Privind aptobareaformuldrii unei solicitdri de preluare a centrului de Agrement ozunca Bdidin domeniul public al judelului Covasna qi administrarea Consiliului Jridelean Covasna indomeniul public al comunei Bdfani gi in administrarea Consiliului Local Bdtani

motive si proiectul de hotdrAre cu privire la
e a Centrului de Agrement Ozunca Bdi din
inistrarea Consiliului Judefean Covasna in

nistrarea Consiliului Local Bd{ani intocmita de
t;

proiectul de hotdrdre cu privire la aprobarea
lui de Agrement Ozunca Bdi din d^omeniul
Consiliului JudeJean Covasna in domeniul

I
Batani, 30 mai 2019
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA BATANI
COMISIA DE SPECIALITATE ,,A,,
Nr,265012019

RAPORT

Privind aprobarea formuldrii unei solicitdri de preluare a Centrului de Agrement Ozunca B6i
din domeniul public al judeJului Covasna gi administrarea Consiliului Jude{ean Covasna in

domeniul public al comunei Bdlani gi in administrarea Consiliului Local Bd{ani

Comisia noastra de specialitate pentru agricultura , activitati
economic-financiare, administrarea domeniului public si privat al comunei
luand in dezbate a proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea formuldrii unei
solicitdri de preluare a Centrului de Agrement Ozunca Bdi din domeniul public
al judelului Covasna gi administrarea Consiliului Judelean Covasna in
domeniul public al comunei Bdlani gi in administrarea Consiliului Local
Bblani

Si vazand ca proiectul de hotarare a fost intocmita cu respectarea
prevederilor legale special precum si prevederile Legii nr. 21512001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare .

In urma analizei facute si luand prevederile legale in considerare
respective :

- prevederile art. 9 alin (3) din Legea nr.2I3lI998 privind bunurile de
proprietate publicd cu modificdrile gi completdrile ulterioare precum gi
prevederile art" lI9, 120 din Legea nr.2l5l200I privind administratia publica
locala , republic ata , cu modificarile si completarile ulterioare

in conformitate cu prevederile Legii 21512001 , cu 5 voturi
pentru fara voturi impotriva sau abtineri propunem spre aprobare proiectul de
hotdrdre in forma conceputa de domnul Primar, privind aprobarea formuldrii
unei solicitdri de preluare a Centrului de Agrement Ozunca Bdi din domeniul
public al jude{ului Covasna qi administrarea Consiliului Judelean Covasna in
domeniul public al comunei Bdlani gi in administrarea Consiliului Local
Bdtani

Batani 30 mai 2019
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Privind aprobarea formuldrii unei solicitdri de preluare a Centrului de Agrement Ozunca Bdi

din domeniul public al judetului Covasna gi administrarea Consiliului Judelean Covasna in
domeniul public al comunei BdJani gi in administrarea Consiliului Local Bd{ani

Consiliul local al comunei BdJani
Intrunit in gedinta sa ordinard din luna Mai2019
Examindnd proiectul de hotdrdre impreund cu expunerea de motive privind aprobarea

formuldrii unei solicitdri de preluare a Centrului de agrement Ozunca Bai din domeniul
public al judelului Covasna gi administrarea Consiliului JudeJean Covasna in domeniul
public al comunei B6{ani gi in administrarea Comunei Bd{ani

Ydzdnd rapoartele de specialitate qi avizul favorabil a comisiei de specialitate.....
In conformitate cu prevederile art.9 alin (3) din Legea nr.2l3ll998 privind bunurile

de proprietate publicd cu mo.dificdrile gi completdrile ulterioare precum gi prevederile art.

ll9, I20 din Legea m. 2751200I privind administratia publica locala , republicata , cu

modificarile si completarile ulterio are

In temeiul art.36 alin (2) litera ( c) , alin (5) litera (b), arl. 39 alin (1) , art.45 alin (1)
si art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea m,21512001 privind administralia publicd locald,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE

Art.l. Se aprobd formularea unei solicitari de preluare a Centrului de agrement
Ozunca Bdi din domeniul public al jude{ului Covasna gi administrarea Consiliului Jude}ean
Covasna in domeniul public al comunei Bdlani gi in administrarea Consiliului Local Bdfani
identificat in anexa 1 care face parte integrantd din prezenta hotdrire

Art.2. Bunurile menlionate in ar1. 1 vor avea ca destinalie de centru de agrement gi

vor fi reabilitate, conservate gi revitalizate in vederea integrdrii in circuitul turistic pentru
desfbgurarea activitdtilor de turism pentru tineret gi pentru organrzarea de tabere qcolare

Art.3. Se imputerniceqte primarul comunei Bdtani impreund cu aparatul propriu sd

ducd la indeplinire prevederile prezentei hotdrdre.

Bdtani 31 20t9
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Nr.
crt,

It

COdUI
de

c Iasi fic are

Valoarea
de

inventar

CentruJ- de Agrement Ozunca_Bai

Den umi r ea
bunului

LocuI unde este
situat imobilul

,9

nr. 1 Ia HoTARAREA nr. 26 / 2O!S

Pe rsoanajuridica de la care
se transmite

imobilul

Pe r s oana
juridica la care se
transmite imobilul

3 8020

2 38021

38022

8.29.06

8.29.06

8.29.06

2.979 Tabara
Sfantu cheorghe

Tabara
Sfantu cheorghe

Tabara
Sfantu cheorghe

sateLe Batanil
Mar.i, 0zunca-Bal,
j udetul covasna

satele Batanii
Mari, 0zunca-Bai,
judetuf covasna

satele Batanii
!1ari, ozunca-8a1,
J udetul Covasna

domeniuf public aI
statului si din
adrninist rarea
l"linisterului
Educatiei,
Cercetarii,
Tineretului si
spo r t uLui
(cur 13729380) _
Autoritatea
Nationafa pentru
sport si Tineret
( cur
26604620) -Directia Judeteana
pentru Sport si
Tineret Covasna
(cur 27425623)

ln domeniul pubLic
aI j udetul_ui
Covasna si in
admin is t ra r ea
Consifiului
Judetean covasna

Ca rac t e ris tic iIe
tehnice ale
imobiluJ-ui

Spalator si grup
sanitar -
caramida

Casuta
Covasna - femn

I

I

domeniuf public al
statului si din
admi-nist rarea
lvlinisterutul
Educatiei,
cercetarii,
Tineretului si
Spo r t ul-ui
(cur 13729380) -Autoritatea
Nationa.l-a pent ru
sport si Tineret
( cur

in domeniul public
af Judetutui
Covasna si in
administ rarea
consiliului
Judetean Covasna

in domeniul public
aI j udetului
covasna si in
admln is t ra rea
Consiliufui
Judetean Covasna

Casuta
Covasna - lemn

26604620) _
Directia Judeteana
pentru Sport si
Tineret Covasna
(cur 27425623)

domeniul public aI
statu]ul si din
administ rarea
t4inisteruLui
Educatiei,
ce r cetarii,
Tineretului si
Spo rt ului
(cur 13729380) _
Autorltatea
Nationala pentru
Sport si Tlneret
( cur
26604620) -Directia Judeteana
pentru Sport si
Tineret Covasna
(cur 27425623)

38023 L 29.06
ch eo rgh e

Tabara
Sfantu

Satele Batanii
!1ar1,0zunca-Bai.
j udetul Covasna

domeniuL pubfic al
statufui si din
adminlst rarea
t4inisterului
Educatiei,
Cercetarii,
Tlneretului sl
Spo r t ulul
(cuI 13729380) -Autoritatea
NationaJ-a pentru
sport si Tineret
( cur
26604620) _
Directia Judeteana
pentru Sport si
Tineret Covasna
(cur 27425623)

in domeniul publ-ic
al- j udetului
covasna si i-n
admlnis t rarea
consiliului
Judetean Covasna

Casuta
Covasna - lemn
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8.29.06 Tabara
Sfantu Gheorghe

Satefe Batanil
lYarl, 0zunca-Bai,
j udetul covasna

domeniul public aJ.
statului si din
administ ra rea
lYinisteruLui
Educatiei,

Tineretului si
Spo r t ului
(cur 13729380) -
Auto ritatea
Nationala pentru
Sport si Tineret
( cur
26604620) -Directia Judeteana
pentru sport si
Tineret covasna
(cur 27425623)

in domeniul pubU.c
aL j udetului
covasna si in
administ rarea
conslliufui
Judetean Covasna

covasna - lemn

0y

38025 8.29.06 Tabara
Sfantu cheorghe

satele Batanii
!1ari,0zunca-Bai,
j udetul Covasna

domeniul public aI
statului si din
administrarea
f4inisterului
Educatiei,

Tineretului si
Sportului
(cur 1372e380) -
Autoritatea
Natlonala pentru
Sport si Tineret
( cur
26604620) -Directia Judeteana
pentru sport si
Tineret Covasna
(cvr 2742s623)

in domeniul public
af j udetului
covasna si in
admin is t r are a
consiliul-ui
Judetean Covasna

Casuta
covasna - femn

38026 8,29.06 Tabara
Sfantu Gheorghe

Satefe Batanii
Mari, 0zunca-Bai,
j udetul Covasna

domeniul public aI
statuLui si din
administ rarea
lvlinisteruLui
Educatiel,

Tlneretului si
Sportului
(cur 13729380) -
Auto ritatea
Nationala pentru
Sport sj- Tineret
(cur
26604620) -0irectia Judeteana
pentru sport si
Tineret covasna
(cur 27425623)

in domeniul public
al j udetului
covasna si i-n
administ rarea
consiliului
Judetean Covasna

Casuta
covasna - femn

38027 8.29.06 Tabara
sfantu Gheorghe

Satele Batanii
!1ari, 0zunca-Bai,
j udetul covasna

domenluL publ-ic al
statului si din
admin is t ra rea
Minis t e rului
Ed uc at iei,
ce rce t ar ii,
Tineretului si
sportului
(cur 1372e380) -
Autoritatea
Nationala pentru
sport si Tineret
( cur
26604620) -Directia Judeteana
pentru sport si
Tineret Covasna
\vvL aIlzcozJ)

in domeniul public
al judetului
covasna si in
administ rarea
consifiului
Judetean covasna

Casuta
covasna - lemn

38028 8.29.06
cheo rg h e

Tabara
Sfant u

Satele Batani-i
Mari,0zunca-Bai/
j udetul covasna

domenlu] public al
statufui si din
administrarea
!linisterufui
Educatiei,

Ti.neretului si
Sportului
(cur 1372e380) -
Auto ritatea
National"a pentru
Sh^rf ci Tinaraf

( cur
26604620) -Directia Judeteana
nahf rrr qn^ri ci

T]-neret Covasna
(cur 2742s629\

in domeniul public
aL j udetului
covasna si in
administ rarea
consil-iului
Judetean Covasna

Casuta
covasna - Iemn



10 3 8029 8.29 ,06 Tabara
Sfantu

Satele Batanii
l,4ari, ozunca-Bai,
j udetul covasna

domeniul public aJ.

statului si din
admlnistrarea
Mln is t e rulu i
Educatiei-,
ce rce t ar ii,
Tineretului si
sportului
(cur 13729380) -
Autoritatea
Nationala Pentru
sport si Tineret
(cur
26604620) -
Directia Judeteana
pentru SPort si
Tineret covasna
(cur 27425623)

in domeniul public
aI j udetului
Covasna sl in
admlnist rarea
Consiliului
Judetean Covasna

Casuta
fin I

camp.Ing

- lemnGheorghe

Tabara
Sfantu Gheorghe

11
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38030 8.29.06

38031

satele Batanii
14arl, 0zunca-Bai,
j udetul Covasna

domeniuf public aI
statului si din
administ rarea
Ministerului
Educatiei,
ce rcetarii,
Tineretului si
sportului
(cur 1372e380) -
Autoritatea
Nationala Pentru
Sport si Tineret
( cur
26604620) -
Directi-a Judeteana
pentru sport sr
Tineret Covasna
(cur 27425623)

domeniul public al
statului si din
administ rarea
lYinisterului
Educatiei,
cercetarii,
Tineretului si
Sportului
(cur 13729380) -
Autoritatea
Nationala pentru
Sport si Tineret
( cur

Directia Judeteana
pentru sport si
Tineret Covasna
(cur 27425623)

in domeniuf public
aI j udetului
covasna si in
administ rarea
consil-1ufui
Judetean Covasna

Casuta camping
tip
L - Iemn

Tabara
Sfantu Gheorghe

satele Batanii
l"1ari, 0zunca-Bai,
j udetul covasna

in domeniul public
al- j udetul-ul
Covasna si in
administ rarea
ConsiLiului
Judetean covasna

8.29.06 41.619 Cladire tabara -
caramida


