
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 60/2021 

 
privind aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás”  
 

 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic Közösségek 

Közti Társulás” nr. 571/22.03.2021, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 
4207/14.04.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4208/14.04/2021 întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4209/14.04/2021 al viceprimarului comunei 
Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 
 Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Ozun; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 66/2014 privind 
aprobarea aderării comunei Ozun la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic 
Közösségek Közti Társulás”; 

Având în vedere prevederile art. 89-91 coroborat cu art. 605 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
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. (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. – Se aprobă modificarea și completarea Statutului reactualizat al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás”, conform proiectului Actului 
adițional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic 
Közösségek Közti Társulás”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 2. – Se mandatează viceprimarul comunei Ozun d-na Szabó Anna - Mária, 
reprezentantul în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Agrosic 
Közösségek Közti Társulás”, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama 
comunei Ozun Actul adiţional nr. 1 la Statutul reactualizat al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Agrosic Közösségek Közti Társulás”, în forma prevăzută în anexa la prezenta 
hotărâre. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul 
general al comunei Ozun, precum și persoana mandatată la art. 2. 
 
 Ozun, la 14 iunie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
        MOLNÁR ANDRÁS        SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
                                  



    
 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. viceprimarul comunei Ozun – Szabó Anna-Mária 
- 1 ex. A.D.I. „Agrosic Közösségek Közti Társulás” 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


