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

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22/2022  

 

privind aprobarea cotizației comunei Ozun la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUACOV” pe anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1582/15.02.2022 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1583/15.02.2022 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. 19/2012 privind 

aprobarea aderării comunei Ozun la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”; 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) și art. 46 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. “AQUACOV” nr. 1/2022 privind 

aprobarea pentru anul 2022 a nivelului cotizaţiei pentru membri Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUACOV; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) 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 pe anul 2022 nivelul cotizației comunei Ozun la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, în sumă de 3.500 lei/an. 

           ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 10 martie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ             

             BORDÁS ÉVA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 


