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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. primarului comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 70/2020 
 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a Comunei Ozun, județul Covasna 
 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8333/03.09.2020 a Compartimentului 
agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8334/03.09.2020  a 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 prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din HG. nr. 25/2003 privind stabilirea 
metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor; 

În baza prevederilor art. 1 și art. 2 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea 
de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. – Se însuşeşte varianta finală a proiectului de steag a comunei Ozun, judeţul 

Covasna, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 2. – Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor, conform anexei nr. 2 

la prezenta hotărâre. 
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ozun, care o va transmite Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie 
din cadrul Academiei Române și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 
 Ozun, la 07 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS             SECRETAR GENERAL 
             BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 
 
 


