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HOTĂRÂREA NR. 66/2019 
cu privire la modificarea 41/2007 privind închirierea autoutilitarelor din  

proprietatea UAT Ozun, respectiv stabilirea taxei speciale de închiriere 

 
 

Consiliul local al comunei Ozun,  

întrunit în şedinţa ordinară din data de 07 august 2019,  

analizând Referatul de aprobare al Primarului, raportul Comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului Local Ozun, raportul de specialitate al secretarului general, 

ţinând cont de Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

publica, 

în baza art. 59 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,  

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. “c” coroborat cu art. 6 lit.”b”, respectiv art. 139 şi art. 

196 alin. (1) lit. “a” din Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE  
 
 

 

            Art.1. – H.C.L. nr. 41/2007 privind închirierea autoutilitarelor din proprietatea UAT 

Ozun, respectiv stabilirea taxei speciale de închiriere, modificat prin HCL nr. 50/2015,             

se modifică după cum urmează: 

1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: 

”HCL nr. 41/2007 privind închirierea unor utilaje din proprietatea UAT Ozun, respectiv 

stabilirea chiriei aferente” 

2. Articolul 1^1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1^1 Se aprobă închirierea mini-buldoexcavatorului JCB 1cx., respectiv a 

vibrocompactorului Bomag 90AD, proprietate ai Comunei Ozun, chiria aferentă fiind în 

cuantumul de 100 ron/oră.” 

3.    - Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Art.  2 Se condiționează închirierea utilajelor stabilite prin Art. 1^1 de faptul ca în data 

respectivă atât utilajul, cât și șoferul acestuia să nu fie angajat într-o altă activitate, în 

serviciul comunității.” 

        Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare în data de 01.09.2019. 

 

 Ozun, la 07 august 2019.  
 
 

 

                   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                   Szabó Anna Mária 

 
 

                     Contrasemnează: 

   Secretar general UAT, 

                                                                                                        Aczél Melinda Cecilia   

 
 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. contabilitate 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 1 ex. Primar  

 1 ex. afisare 
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