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HOTĂRÂREA NR. 60/2019 
privind aprobarea înfiinţării persoanei juridice  “Căminul Cultural Jókai Mór Ozun” 

din comuna Ozun, judeţul Covasna, a Regulamentului de organizare şi  

funcţionare al acestuia, respectiv organigrama, numărul  

de posturi şi statul de funcţii 

 
Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna,  

întrunit în şedinţă ordinară din data de 25 iulie 2019, 

analizând referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, privind aprobarea 

înfiinţării persoanei juridice  “Căminul Cultural Jókai Mór Ozun” din comuna Ozun, 

judeţul Covasna, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, respectiv 

organigrama, numărul de posturi şi statul de funcţii,  

aprobarea văzând raportul de specialitate al Compartimentului urbanism şi raportul 

de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ozun, judeţul 

Covasna, 

 în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere art. 1 din Regulamentele cadru de organizare şi funcţionare a 

aşezămintelor culturale, aprobate prin Ordinului nr. 2193/2004 al Ministerului Culturii si 

Cultelor, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. “a” coroborat cu  alin. (3), lit. “c”,  respectiv art. 139 

şi art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

ART.1 - Se aprobă înfiinţarea aşezământului cultural “Căminul Cultural Jókai Mór 

Ozun” din comuna Ozun, judeţul Covasna cu personalitate juridică, sub autoritatea 

Consiliului Local Ozun.  

ART.2 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al persoanei juridice 

înfiinţată la art. 1, conform Anexei nr. 1. 

ART.3 - Se aprobă organigrama, numărul de posturi şi statul de funcţii al 

aşezământului cultural, conform Anexei nr. 2.  

ART.4 – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.  

ART.5 - De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde 

primarul comunei Ozun prin aparatul lui de specialitate, iar secretarul comunei va asigura 

comunicarea şi publicitatea acesteia. 
 

Ozun, la 25 iulie 2019. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Szabó Anna-Mária 

 
 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. SVSU 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 1 ex. Primar 
 1 ex. Afişare 

Contrasemnează: 

secretar general UAT, 

Aczél Melinda Cecília 
 


