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

 
HOTĂRÂREA NR. 12/2021 

 
privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” pe anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de 

management al deşeurilor în judeţul Covasna” nr. 31/25.01.2021, înregistrată la Primăria 
comunei Ozun sub nr. 728/26.01.2021; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 841/29.01.2021 a Biroului financiar contabil, 
achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 842/29.01.2021 al viceprimarului comunei 
Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 

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. 45/2009 privind 
asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”; 

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” nr. 
18/17.12.2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a asociaţilor membre în Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”, 
începând cu anul 2021; 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) și art. 46 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (14) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (1) 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 aprobă cuantumul cotizaţiei comunei Ozun la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna” pentru anul 
2021, în sumă de 1.000 lei. 
           ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 05 februarie 2021. 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ       
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