
           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. 124/2022 

 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare nr. 

9120/29.08.2019, încheiat între Comuna Ozun și A.S. Atletico Steaua Întorsura Buzăului 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12145/29.11.2022 al Compartimentului 

agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12146/29.11.2022 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 art. 3 alin. (1) şi alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) și alin. (9) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) şi 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 încheierea unui act adițional la Protocolul de colaborare nr. 

9120/29.08.2019, încheiat între Comuna Ozun și A.S. Atletico Steaua Întorsura Buzăului, 

conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

 ART. 2. - Cu semnarea Actului adițional nr. 1/2022 se mandatează primarul comunei Ozun, d- 

na Bordás Enikő. 

 ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

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

 

 Ozun, la 07 decembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

          HORVÁTH ZITA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 


