
           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 d-na Bordás Enikő 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

          
 

HOTĂRÂREA NR. 83/2021 
 

pentru aprobarea completării H.C.L. nr. 100/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare 
 

 Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9252/31.08.2021 al Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9253/31.08.2021 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 100/2020 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) 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 completarea art. 486 din Capitolul IX (Alte taxe locale) la H.C.L. 
nr. 100/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021, completată prin H.C.L. 

nr. 40/2021, după cum urmează: 
 - după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (9) cu următorul conținut:  

“(9) Taxă de refacere a domeniului public: 
a. asfalt pe carosabil: 655 lei/mp.; 
b. asfalt pe trotuar: 476 lei/mp„ 
ART. 2. – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 100/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, rămân neschimbate. 
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 22 septembrie 2021.  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
  RÁDULY ZSOLT-JÓZSEF              SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
 

 


