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

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 75/2021 
 

privind împuternicirea unor avocați în vederea promovării şi reprezentării intereselor 
Poliției Locale Ozun în dosarul nr. 1356/305/2021 și a Poliției Locale a comunei Ozun în 

dosarul nr. 1357/305/2021 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8764/13.08.2021, întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8765/13.08.2021 al primarului comunei Ozun, 
d-na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 
de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) 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 împuternicirea unui avocat de a promova şi de a reprezenta 
interesele Poliției Locale Ozun, la Judecătoria Sfântu Gheorghe, în dosarul civil nr. 
1356/305/2021. 
 ART. 2. – Se aprobă împuternicirea unui avocat de a promova şi de a reprezenta 
interesele Poliției Locale a comunei Ozun, la Judecătoria Sfântu Gheorghe, în dosarul civil nr. 
1357/305/2021. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și cu alegerea avocatului se 
încredințează secretarul general al comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 18 august 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ       
        MOLNÁR ANDRÁS        SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 


