
            ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL   

Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun  

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

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 117/2022 

 

privind împuternicirea unui avocat în vederea promovării şi reprezentării intereselor 

U.A.T Comuna Ozun prin Primar 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11413/11.11.2022, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11414/11.11.2022 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 prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 

de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (3) 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 împuternicirea unui avocat în vederea promovării şi reprezentării 

intereselor U.A.T Comuna Ozun prin Primar, în acțiunea civilă ce se va naște în contradictoriu 

cu A.F.M - Administrația Fondului pentru Mediu, privind Contractul de finanțare nr. 95/I 

(GES)/30.12.2020, pentru investiția „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, 

comuna Ozun, județul Covasna”, în toate fazele procedurale. 

 ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și cu alegerea avocatului se 

încredințează secretarul general al comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 16 noiembrie 2022.  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ           

          HORVÁTH ZITA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 

 

 


