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

 
HOTĂRÂREA NR. 40/2021 

 
pentru aprobarea completării H.C.L. nr. 100/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2021 
 

 Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4596/22.04.2021 a Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4597/22.04.2021 al viceprimarului comunei 
Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 100/2021 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021; 

Având în vedere prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, 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. b) coroborat cu  alin. (4) lit. c) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă completarea art. 486 din Capitolul IX (Alte taxe locale) la H.C.L. 

nr. 100/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021, după cum urmează: 
 - după alin. (6) se introduc doi noi alineate, alin. (7) - (8) cu următorul conținut:  

“(7) Taxă eliberare documente din arhiva Primăriei comunei Ozun: 
a. format A4: 2 lei/pagină; 
b. format A3: 4 lei/pagină; 
(8) Taxă pentru eliberarea fotocopiilor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public:  
a. format A4: 1 lei/pagină;  
b. format A3: 2 lei/pagină.„ 
ART. 2. – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 100/2021, rămân neschimbate. 
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul 

comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 
comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 29 aprilie 2021.  
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