
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 27/ 2018
privind aprobarea încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația

 ”Societatea de Micologie Kálmán LÁSZLÓ”

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,

Întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2018,

Analizând expunerea de motive al primarului comunei Ozun, raportul de specialitate

întocmit de Compartiment administrativ gospodăresc, cultură şi turism;

În baza art. 36 alin. (2) lit. ”e” şi alin. (7) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E  

Art.  1. - Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Comuna Ozun şi

Asociația ”Societatea de Micologie Kálmán LÁSZLÓ”.

Art. 2. - Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre

din care face parte integrantă.

Art. 3. - Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează Primarul comunei

Ozun, dl. dr.Ráduly István.

Art. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar contabil,

achiziţii  publice,  impozite  şi  taxe  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Ozun,  respectiv

Compartimentul agricol, cadastru și urbanism.

Ozun, la 26 martie 2018.

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Barta János

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

 1 ex. Asociatia 



U.A.T. Ozun
Str. Gábor Áron nr. 75

Sfintu Gheorghe, jud. Covasna
Tel. 0267-331002

E-mail:primaria@ozun.ro

Nr............/.............................

Soc. de Micologie ”Kálmán LÁSZLÓ”,
Strada Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5 ,

Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Tel: 0267-310 871,

E-mail:  lkgsztgy@gmail.com

Nr................../...............................

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi    ...... ...... ...... ...... ...........  între
U.A.T. Ozun, cu sediul în com. Ozun, str. Gábor Aron nr. 75,  cod fiscal 4201910, reprezentată prin
dr. RÁDULY István, în calitate de primar,

                            și
Societatea de Micologie ”Kálmán LÁSZLÓ”, Strada Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5,   Tel: 0367-411-
037,  Sf.  Gheorghe,  Jud.  Covasna   reprezentată  prin  dr.  ZSIGMOND  Győző,  în  calitate  de
președintele al asociației. 

1. Obiectivele protocolului:
 Realizarea unui  parteneriat  în vederea organizării  şi  desfăşurării  de programe şi  acţiuni

comune
 Suport tehnic şi ştiinţific reciproc, în limita posibilităţilor
 Creşterea gradului de informare şi conştientizare în ceea ce priveşte lumea ciupercilor și a

altor viețuitoare  
      

2. Obligaţiile părţilor:
Societatea de Micologie ”Kálmán László”, se obligă:
 să colaboreze cu Agenţia pentru Protecţie a Mediului Covasna în toate activităţile organizate

în judeţul Covasna, să informeze și să se consulte în permanență cu agenţia despre aceste
activităţi;

 să acorde sprijin de specialitate pentru UAT Ozun în domeniul micologiei;
 să  pună  la  dispoziţia  partenerului  datele  ştiinţifice  publice  rezultate  în  urma

programelor/activităților desfăşurate în judeţul Covasna.

U.A.T. Ozun, se obligă:
 să colaboreze cu Societatea de Micologie ”Kálmán László”;
 să acordă sprijinul financiar și material necesar Societăţii de Micologie ”Kálmán László” în

cadrul programelor/activităților comune;
 să faciliteze obţinerea acordurilor, avizelor, autorizaţiilor necesare activităţilor desfăşurate

pe raza teritorială a comunei Ozun. 

3. Durata protocolului:
Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată de la data semnării lui, a fost redactat
în 2 exemplare originale câte unul pentru fiecare dintre  părţile  semnatare.  

                
        U.A.T. Ozun                               Societatea de Micologie ”Kálmán LÁSZLÓ”,

                                                                                                                    
           Primar ,                                                                              Președinte,                   

               Lect.univ.dr.Ráduly István                                                  Prof.univ.dr.ZSIGMOND Győző          
    

Anexa la HCL nr.27/2018
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