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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 de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 /2022 

pentru modificarea H.C.L. nr. 23/2019 privind aprobarea componenței echipei mobile 

pentru intervenția în cazurile de violență domestică și punerea la dispoziția echipei mobile 

a unui mijloc de transport aparținând Poliției Locale Ozun 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3820/07.04.2022, întocmit de secretatul 

general al U.A.T. Comuna Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3821/07.04.2022 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 23/2019 privind 

aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică și 

punerea la dispoziția echipei mobile a unui mijloc de transport aparținând Poliției Locale Ozun; 

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. b) 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. 2 din H.C.L. nr. 23/2019 privind aprobarea 

componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică și punerea la 

dispoziția echipei mobile a unui mijloc de transport aparținând Poliției Locale Ozun, care va 

avea următorul cuprins: 

 “Art. 2. – Se desemnează d-na Szabó Erika, consilier la Compartimentul de asistență 

socială din cadrul Primăriei comunei Ozun, în calitate de coordonator al echipei mobile.” 

 ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 23/2019, rămân nemodificate. 

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

nominalizată la art. 2 și Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ozun.  

 

 Ozun, la 21 aprilie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

            ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 


