
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 
 

HOTARAREA NR. 33/2019 

privind aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor 

 şi taxelor aprobate de Consiliul Local Ozun 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna, 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 aprilie 2019,  

Văzând expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ozun, raportul comisiei 

de specialitate, raportul de specialitate și avizul favorabil al secretarului comunei, 

Având în vedere art. 486 alin. (3) din Codul fiscal,  

În baza art. 106-107 din Codul de procedură fiscală,  

Ținând cont de prevederile Ordinul nr. 962/2016 al Ministerul Finanţelor Publice pentru 

aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu 

regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,  

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administrația publica, republicată,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din 

Legea nr. 215/2001, al administraţiei publice locale, republicat, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor şi taxelor  

aprobate de Consiliul Local Ozun, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul financiar 

contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe. 

 

Ozun, la 11 aprilie 2019. 
 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Molnár András 

 

 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 
 

 
 
Difuzare: 

 1 ex. ANAF 
 1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe 

 1 ex. Primar 
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 
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