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COMUNEI OZUN 

 

HOTĂRÂREA NR. 66/2014 
privind aprobareaăader riiăcomuneiăOzunălaăAsocia iaădeăDezvoltareă

Intercomunitar ăAgrosicăKözösségekăKöztiăTársulás 
 

 

Consiliul Local al comunei Ozun,  
Întrunităînăşedin ăordinar ădinădataădeă22 decembrie 2014; 
Avândă înă vedereă expunereaă deă motiveă prezentat ă deă primarulă comuneiă Ozun,ă

raportulădeăspecialitate,ăavizeleăComisieiădeăspecialitateăşiăaăsecretaruluiăcomunei; 
În baza prevederilor art. 11-13 din Legea nr. 215/2001 privindă administra iaă

public ălocal ,ărepublicat ; 
inând cont de art.ă 35ă alin.ă (3),ă (4)ă şiă (6)ă dină Legea nr. 273 /2006 privind 

finan eleăpublice locale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
În temeiul art. 36 alin. (7) lit. „c”,  art. 45 alin. (2) lit. „f” şiăart.ă115ăalin.ă(1)ălit.ă

„b” dinăLegeaănr.ă215/2001ăprivindăadministra iaăpublic ălocal ,ărepublicat ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. (1)ă Seă aprob ă înă limiteleă competen eloră Consiliului Local Ozun şiă aleă
Primarului comunei Ozun aderarea Comunei Ozun la ASOCIA IA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITAR ăAGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

            (2)ăAsocia iaălaăcareăseăader ăComunaăOzunăînăbazaăalin.ă(1)ăesteăpersoan ă
juridic ,ăf r ăscopălucrativ,ănonprofit,ăindependent ,ăneguvernamental ,ăapolitic . 

Art. 2. (1) Ia act de prevederile Actuluiă constitutivă şiă ală Statutuluiă asocia iei,ă
conformăanexelorănr.ă1ăşiă2ăcareăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre. 

              (2) Orice modificare întreprins ă dină dataă deă aziă laă actele prev zuteă laă
alineatul (1) de mai sus se va realiza prin act adi ionalăaprobatăînăprealabilăprinăhot râreaă
consiliului local. 

Art. 3. Seăaprob ăplata taxei de înscriere în suma de 1.000 lei, respectiv cotiza iaă
anual ăînăsumaădeă1ălei/locuitori. 

Art. 4.  Seădesemneaz ăcaăreprezentantăalăComunei Ozun pentru a face parte din 
Consiliulă deă Administra ieă ală Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă Agrosică
Közösségek Közti Társulás, pe domnul dr.Ráduly István, primarul comunei Ozun. 

Art. 5. Seămandateaz ăpersoanaădesemnat ă laăart.ă5ăs ăparticipeă şiăs ăreprezinteă
intereseleă unit iiă administrativ-teritorialeă laă şedin eleăAsocia iei,ă precumă şiă s ă semnezeă
acteleăAsocia iei. 

Art. 6. Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîncredin eaz ăpersoanaă
desemnat ălaăart.ă5, respectiv Biroul financiarăcontabil,ăachizi iiăpublice,ăimpoziteăşiătaxe. 

 

              Ozun, la 22 decembrie 2014. 
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN , 

                                                              Tomos-Ilkó József 
 

 
 

Difuzare: 

 1 ex. primar 

 1 ex. afişare 

 1 ex. reprezentantul asocia iei 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 1 ex. Biroul financiar contabil, achizi ii publice, impozite şi taxe 

Contrasemnează: 
secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 


