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Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun  
- 1 ex. Compartimentul agricol, cadastru, urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 37/2022  

 

pentru modificarea H.C.L. nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 

păşunatului în teritoriul administrativ al comunei Ozun 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3518/31.03.2022 al Compartimentului agricol, 

cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3519/31.03.2022 al primarului comunei Ozun, d-

na ec. Bordás Enikő; 

 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. 34/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare a păşunatului în teritoriul administrativ al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. i) 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. – Se aprobă modificarea art. 15 alin. (2) lit. a) din Regulamentul de organizare a 

păşunatului în teritoriul administrativ al comunei Ozun, aprobat prin H.C.L. nr. 34/2013, care va avea 

următorul cuprins: 

 “a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 

10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevazute la lit. f);”. 

 ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 34/2013, rămân nemodificate. 

 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul 

agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 21 aprilie 2022.  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ             
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