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HOTĂRÂREA NR. 41/2022  

 

privind funcționarea Platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, situat în 

Comuna Ozun, satul Ozun, județul Covasna 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3826/07.04.2022 al Compartimentului 

agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3827/07.04.2022 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: 

  - H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 1222/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 40 de obiective de investiţii - 

platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, precum şi a 

caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora; 

- Ordinul comun al Ministerului mediului şi gospodăririi apelor şi Ministerului 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului 

naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea 

aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice 

provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi 

pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al 

solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din 

surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone 

vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi; 

- Ordinul comun al Ministerului mediului, apelor şi pădurilor şi Ministerului agriculturii 

şi dezvoltării rurale nr. 333/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a 

Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 

agricole; 

Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, 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. d) coroborat cu alin. (7) lit. i) 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 Regulamentul de funcționare a Platformei de depozitare și 

gospodărire a gunoiului de grajd, situat în Comuna Ozun, satul Ozun, județul Covasna, confrom 

anexei nr. 1. 



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 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 ART. 2. – Se aprobă tariful utilajelor mecanice aflate în dotarea Platformei de depozitare 

și gospodărire a gunoiului de grajd, confrom anexei nr. 2. 

 ART. 3. – Se aprobă modelul contractului - cadru, ce se va încheia cu cetățenii care 

doresc să beneficieze de serviciile aferente Platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului 

de grajd, confrom anexei nr. 3. 

 ART. 4. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 5. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă H.C.L. nr. 84/2015 și 

H.C.L. nr. 102/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 ART. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 

Compartimentul agricol, cadastru și urbanism și Biroul financiar contabil, achiziții publice, 

impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 21 aprilie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ             

            ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


