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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. 52/2021  
 

privind acceptarea donației autobuzului tip Volkswagen Trasporter oferit de către 
localitatea înfrățită "Fácánkert", Ungaria, în favoarea comunei Ozun 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5424/12.05.2021 întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5425/12.05.2021 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; 
 În baza prevederilor art. 863 lit. c) din Codul civil, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (14), art. 291 alin. (3) lit. b) 
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 acceptarea donației autobuzului tip Volkswagen Transporter, având 
număr șasiu WV2ZZZ7HZFX007239, anul fabricației 2014, oferit de către localitatea înfrățită 
"Fácánkert", Ungaria, în favoarea comunei Ozun. 
 ART. 2. – Se mandatează viceprimarul comunei Ozun cu semnarea procesului-verbal de 
predare primire a autoturismului identificat la art. 1. 
 ART. 3. – Comisia de inventariere din cadrul Primăriei comunei Ozun are obligaţia ca, în 
termen de 15 zile de la semnarea procesului-verbal de predare primire să inventarieze bunul care 
face obiectul donaţiei.  
 ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
 Ozun, la 17 mai 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
        MOLNÁR ANDRÁS      SECRETAR GENERAL 
                                 BARTALIS FRUZSINA 
 

 
 
 
 
 


