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HOTĂRÂREA NR. 88 
 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ozun 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.476/05.11.2020, întocmit de secretarul 
general al comunei Ozun; 
 Având în vedere Încheierile civile pronunțate de Judecătoria Sfântu Gheorghe în 
Dosarul nr. 3715/305/2020 și în Dosarul nr. 4164/305/2020; 
 Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 243/23.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de construire a Consiliului Local al Comunei Ozun, județul 
Covasna, înregistrat la Primăria comunei Ozun sub nr. 10.176/27.10.2020; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 80/2019 cu privire 
la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 124, art. 125 și art. 126 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) și 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 organizează la nivelul Consiliului local al comunei Ozun următoarele 
Comisii de specialitate: 
 I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, agricultură, turism, 
servicii şi comerţ. 

II. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
administraţia publică locală, patrimoniu, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecţia mediului. 
III. Comisia pentru învăţământ, cultură, activităţi tineret și sport, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţie juridică. 
IV. Comisia pentru sănătate, protecție socială și culte. 

 ART. 2. – Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea: 
 (1) Comisia I. - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, 
agricultură, turism, servicii şi comerţ: 
 1. d-na Szabó Anna-Mária (comisia de bază); 
 2. d-ul Bordás Csaba-Lajos; 
 3. d-ul Vrâncean Alexandru; 
 4. d-ul Németh Ioan; 
 5. d-ul Bölöni Sándor. 
 (2) Comisia II. - Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, administraţia publică locală, patrimoniu, gospodărie comunală, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului: 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. primarului comunei Ozun 
- 1 ex. colecția de dispoziții 
- 1 ex. Instituția Prefectului Județul Covasna 
 

 1. d-ul Molnár András; 
 2. d-na Bordás Éva; 
 3. d-ul Zátyi Tibor. 
 (3) Comisia III. - Comisia pentru învăţământ, cultură, activităţi tineret și sport, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţie juridică: 
 1. d-ul Ráduly Zsolt-József; 
 2. d-na Lokodi Ana; 
 3. d-na Szabó Anna-Mária. 
 (4) Comisia IV. - Comisia pentru sănătate, protecție socială și culte: 
 1. d-na Horváth Zita; 
 2. d-na Kloos Paula; 
 3. d-ul Kovács Ferenc. 
 ART. 3. – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele 
prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun. 
 ART. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei în termenul legal, primarului comunei Ozun, Instituţia 
Prefectului Judeţul Covasna și se publică pe site-ul entității. 
 
 Ozun, la 06 noiembrie 2020. 
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