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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. 75/2022  

 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Ozun, județul Covasna, 

pentru perioada 2021-2027 

 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7167/08.07.2022, întocmit de secretarul 

general al U.A.T. Comuna Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7168/08.07.2022 al primarului comunei Ozun, 

d-na Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013/17.12.2013 privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 20, alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 139 alin. (1) și 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 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ozun, județul Covasna, 

pentru perioada 2021 - 2027, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 14 iulie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ                    

  VRÂNCEAN ALEXANDRU                 SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 


