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HOTĂRÂREA NR. 23/2021 
 

pentru modificarea H.C.L. nr. 34/2015 privind instituirea normelor de bună gospodărire 
pe teritoriul Comunei Ozun, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1902/25.02.2021 întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun și Referatul de aprobare nr. 1903/25.02.2021 al 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 34/2015 privind 
instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun, modificată prin H.C.L. nr. 
2/2019; 

Având în vedere prevederile art. 3, art. 18 alin. (1) și art. 24 din Ordonanţa Guvernului  
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Guvernului Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 - 13 și art. 20 – 23 din Legea nr. 155/2010 a poliției 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) 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. – Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 34/2015 privind instituirea 
normelor de bună gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun, modificată prin H.C.L. nr. 2/2019, se 
modifică după cum urmează: 
 a. la art. 9, alin. (2) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „b) circulația pe arterele comunei a vehiculelor cu roți fără pneuri sau bandaje de 
protecție, roți dințate sau șenilate. Începând cu 1 mai până la sfârșitul lunii octombrie este 
interzisă circulația cabalinelor echipate cu potcoave vidia, pe drumurile asfaltate, din care rezultă 
degradarea covorului asfaltic.” 
 b. art. 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 20. - Persoanele autorizate care desfășoară activități de comerț stradal, chioșcuri, 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Poliția Locală Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

tonete, terase, etc., au obligația să mențină în permanență curățenia în zona lor de activitate. În 
acest sens, vor procura recipiente pentru deșeuri și vor asigura transportul deşeurilor la locul de 
colectate, totodată, au obligația de a goli pubelele amplasate în fața unității comerciale.” 
 c. art. 67 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 67. - Comerțul pe străzi, în piețe, parcuri, stadioane, în zonele de agrement, 
ambulatoriu și în alte locuri publice se face numai pe baza unui contract/aviz pentru ocuparea 
domeniului public încheiat cu Primăria comunei Ozun. Vânzarea produselor este permisă numai 
în locurile indicate în contractele/avizele eliberate comercianților.” 
 d. art. 76 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Art. 76. - Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de instituții publice, agenți 
economici, alte persoane juridice, cetățeni, asociațiile de locatari sau proprietari și se 
sancționează după cum urmează: 
 a. cu amendă de la 400 lei la 700 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 1.800 lei 
pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor: art. 5-8, art. 9 alin. (2) lit. f, g, j, k, art. 10-11, 
art. 15-17, art. 19-20, art. 22, art. 23 alin. (2), (3), art. 29 alin. (1), art. 33-34, art. 39 lit. c), art. 
40, art. 44 alin. (3), (4), (5), art. 45-49, art. 54, art. 56 lit. a), b), art. 58-59, art. 61, art. 67-71. 
 b. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 1.500 
lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 4, art. 9 alin. (1), alin. (2) lit. a-e, h) și 
i), art. 12 lit. a-d, art. 13-14, art. 18, art. 21, art. 23 alin. (1), art. 24-28, art. 29 alin. (2), art. 30-
31, art. 36, art. 38, art. 39 lit. a) și b), art. 41-43, art. 55, art. 56 lit. c), art. 57, art. 60, art. 62-63, 
art. 65-66. 
 c. cu amendă de la 700 lei la 1.400 lei pentru persoanele fizice și de la 2.000 lei la 3.000 
lei pentru persoanele juridice încălcarea prevederilor art. 29 alin. (4), (5), art. 32, art. 50-53, art. 
64 a) – d), art. 72. 
 d. cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei și demontarea izolației montate neregulamentar 
în cazul încălcării prevederilor art. 64. lit. e). 
 e. cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru asociațiile de proprietari care încălca 
prevederile art. 44 alin. (6). 
 f. cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74.” 

ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 34/2015, modificată prin H.C.L. nr. 2/2019, 
rămân nemodificate. 

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Primăriei comunei Ozun și Poliția Locală Ozun. 
 
 Ozun, la 01 martie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ 
          BÖLÖNI SÁNDOR                   SECRETAR GENERAL 
                                           BARTALIS FRUZSINA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


