
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
     COMUNA OZUN 
  CONSILIUL LOCAL 

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

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 17/2020  
 

privind modificarea HCL. nr. 5/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe 
anul 2020 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere adresa nr. 2996/16.03.2020 al Instituţiei Prefectului- Judeţul 

Covasna, înregistrată la Primăria comuna Ozun sub nr. 2911/23.03.2020; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3578/21.04.2020 întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3579/21.04.2020 al primarului comunei 

Ozun dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun;  
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 5/2020 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020; 
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 baza prevederilor Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi  alin. (4) lit. c din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c 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. – Se abrogă art. 485 alin. (2) din Capitolul VIII (Taxe speciale) din anexa nr. 
1 al HCL. nr. 5/2020. 
 ART. 2. – Se abrogă art. 486 alin. (7) – (12) din Capitolul IX (Alte taxe locale) din 
anexa nr. 1 al HCL. nr. 5/2020. 
 ART. 3. – Se modifică poziţia art. 486 alin. (13) din Capitolul IX (Alte taxe locale) 
din anexa nr. 1 al HCL. nr. 5/2020, prin includerea prevederilor după art. 484 alin. (2) din 
Capitolul VIII (Taxe speciale) un nou alineat alin. (3), care va avea următorul cuprins: 
 „(3) Taxă pentru eliberarea avizului program de funcţionare referitor la desfăşurarea 
activităţilor comerciale şi servicii în comuna Ozun: 15 lei/buc”. 
 ART. 4. – Celelalte articole ale anexei nr. 1 din HCL. nr. 5/2020 rămân nemodificate. 
 ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 
Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 30 aprilie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ         
  LOKODI ANA      SECRETAR GENERAL 
                                         BARTALIS FRUZSINA 
 


