
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 70/2021 
 

pentru aprobarea aderării Comunei Ozun la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi 

Társulás” 
 

 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7643/14.07.2021, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7644/14.07.2021al 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 adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-

Balvanyos, Csomad - Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” nr. 
43/17.05.2021, înregistrată la Primăria Comunei Ozun sub nr. 5623/18.05.2021; 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) și art. 22 din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomad - Balvanyos Közösségek Közti 
Turizmusfejlesztesi Társulás” 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere O.U.G. nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate  din perioada de programare 2007-2013, 
finanţate din fondurile Uniunii Europene  aferente perioadei de programare 2014-2020, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2020; 

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată; 

În baza prevederilor art. 89 alin. (1)-(2), art. 90-91, art. 132 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
ART. 1. - Se aprobă aderarea Comunei Ozun la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi 
Társulás”, cu sediul în Municipiul Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, Județul Harghita, în 
condițiile prevăzute în Actul constitutiv, Statutul și Actul adițional nr. 1 la Actul constitutiv și 
Statutul, anexele 1,2 și 3 la prezenta hotărâre.  

ART. 2. - Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Statutul asociației, anexa nr. 4 la prezenta 
hotărâre, din care face parte integrantă. 

ART. 3. - (1) Se desemnează în calitate de reprezentant al Comunei Ozun în Adunarea 
Generală a Asociațiilor primarul Comunei Ozun să participe și să reprezinte interesele unității 
administrativ-teritoriale la ședințele asociației precum și să semneze actele Asociației. 



             
 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. A.D.I. Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomad - Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

(2) Primarul comunei Ozun se împuternicește ca în numele și pentru Comuna Ozun să 
depună cererea de aderare în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-
Balvanyos, Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás” și să semneze 
în numele acestuia și pentru aceasta actele de aderare, precum și orice alte documente necesare 
pentru dobândirea calității de membru al Comunei Ozun în asociație. 

ART. 4. - Se aprobă achitarea de către Comuna Ozun a taxei de înscriere, conform art. 22 
din Statutul Asociației, în sumă de 0,5 lei/locuitor/asociat. 

ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 
comunei Ozun. 

 
 Ozun, la 16 iulie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
        MOLNÁR ANDRÁS        SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


