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Modul de difuzare: 

-1 ex. la dosarul hotărâri 

-1 ex. Primarul comunei Ozun 

-1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

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

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13/2022  

 

privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1543/15.02.2022, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1544/15.02.2022 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; 

 În baza prevederilor art. 2 și art. 49 lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), lit. e) 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. (1) şi 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 aprobă încheierea unor protocoale de colaborare între Comuna Ozun și 

Asociația Culturală „Atlantisz”, Asociația Pensionarilor din Ozun „Öszi napfény”, Asociația 

I.M.U.K. „Ifjak Mozgalma Uzon Községért”. 

 (2) Activitatea asociaților susmenționate va avea loc în Conacul Pünkösti, situat în 

Comuna Ozun, satul Ozun nr. 101, județul Covasna. 

 ART. 2. – Se aprobă proiectul Protocolului de colaborare între Comuna Ozun şi 

asociațiile specificate la art. 1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 3. – Se împuternicește primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő, cu semnarea 

actelor menționate la art. 1. 

 ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana 

nominalizată la art. 3 și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 

Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 23 februarie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ             

            BORDÁS ÉVA                              SECRETAR GENERAL 

            BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 

 



        ANEXA la H.C.L. nr. ___/_______ 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

(Model cadru) 

 

 În baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ozun nr.____/______ se încheie prezentul 

protocol de colaborare între: 

  

 1. PĂRȚILE 

 1.1. COMUNA OZUN, cu sediul în Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, 

având CIF 4201910, reprezentat prin primar,  

 și 

 1.2. ASOCIAȚIA____________________, cu sediul în  ______________________, 

având Cod fiscal_________________reprezentat prin președinte _________________________. 

 

 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 2.1. Prezentul protocol are următoarele obiecte: 

 a) organizarea unor activități în vederea dezvoltării vieţii civice a locuitorilor Comunei 

Ozun pe plan social, cultural și artistic; 

 b) apărarea și păstrarea valorilor specifice comunității; 

 c) depistarea și dezvoltarea relațiilor și schimbului de experiență cu asociații din țară și 

peste hotare. 

 

 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 3.1. Comuna Ozun se obligă să asigure în mod gratuit spațile 

Asociației_____________________- din clădirea Conacului Pünkösti, situat în Comuna Ozun, 

satul Ozun nr. 101, județul Covasna, cu acces la utilitățile publice (apă potabilă, rețea de 

canalizare, electricitate, energie termică) și la sala de spectacol, sala de conferință etc., în vederea 

derulării activităților asociației în mod normal.  

 3.2. Asociația  ________________________________ se obligă: 

 a) să asigure în mod gratuit accesul locuitorilor din Comuna Ozun, precum și din alte 

localității accesul la 3 (trei) programe culturale/atristice/științifice sau expoziții 

meșteșugărești/an, organizate la solicitarea Consiliului Local al comunei Ozun, pe raza U.A.T. 

Comuna Ozun. 

 b) să folosească încăperile primite pe baza procesului-verbal de predare-primire în mod 

corespunzător fără a aduce transformări, deteriorări sau orice alte pagube imobilului. În cazul 

producerii pagubelor fiind răspunzător de acestea. 

 c) să păstreze curățenia spațiilor date în folosință.  

 

 4. DURATA PROTOCOLULUI 

 4.1. Prezentul protocol se încheie începând cu data semnării pentru o perioada 

nedeterminată.  

  

 



 5. REZILIEREA PROTOCOLULUI  

 5.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord de către una dintre părți dă 

dreptul celeilalte părți de a rezilia protocolul, cu condiția notificării părții adverse cu minim 30 

de zile înainte de data rezilierii, precum și în cazul în care interesul local îl impune. 

 

 6. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

 6.1. Încetarea prezentului protocol intervine în următoarele situaţii: 

 a) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, cu acordul părţilor. Oricare din 

părţile protocolului are dreptul să înceteze îndeplinirea obligaţiilor stabilite în protocol în termen 

de 15 zile calendaristice după expedierea unei notificări scrise. Încetarea protocolului în aceste 

condiţii nu va atrage răspunderi pentru nici una din părţi; 

 b) în cazul dizolvării asociației; 

 c) în cazul în care operează rezilierea. 

  

 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 7.1. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea 

clauzelor prezentului protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este 

posibil, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente. 

  

 8. DISPOZIȚII FINALE 

 8.1. Orice modificare sau completare a protocolului se face în scris, cu acordul ambelor 

părţi, prin încheierea unui act adițional. 

 

 Părţile semnatare sunt datoare să-şi comunice orice modificare intervenită pe perioada 

derulării protocolului, cu privire la datele de identificare. 

 

 Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare la data de _____________, cate unul 

pentru fiecare parte. 

 

 COMUNA OZUN      PREȘEDINTE                         

             PRIMAR  
 

 

           

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

de predare – primire în folosință gratuită a unor încăperi din Conacului Pünkösti, situat în 

Comuna Ozun, satul Ozun nr. 101 

 

 Încheiat astăzi, la data de_______________între:  

 

 1. COMUNA OZUN, cu sediul în Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 75, 

CIF având 4201910, reprezentat prin primar, în calitate de predator,    

 și 

 2. ASOCIAȚIA________________________________________________,cu sediul în                                   

______________________reprezentat prin președinte____________________________, în 

calitate de primitor. 

 

 3. Obiectul procesului verbal  

 Art. 1. Obiectul procesului-verbal constă în predarea respectiv primirea, fără plată, a unui 

spațiu, compus din _____________săli, aflate în incinta Conacului Pünkösti, situat în Comuna 

Ozun, satul Ozun nr. 101.  

 a)_____mp., situată la mansarda imobilului cu următoarele obiecte de inventar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 b)_________mp, situată la mansarda imobilului cu următoarele obiecte de inventar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 De asemenea asociația răspunde și pentru următoarele încăperi: 

 c) Sala de conferință_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 d) Sala de spectacole______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 e)Bucătărie______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 Alte încăperi:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                       

         Art. 2. Reprezentantul asociației în calitate de primitor, asumă răspunderea că va folosi 

încăperile  primite cu dotările mai sus menționate în mod corespunzător în scopuri culturale și în 

scopuri declarate. 

 Art.3. Termenul de folosință al încăperilor predate este pe perioadă nedeterminată, însă 

Comuna Ozun își rezervă dreptul de a prelua încăperea cu dotările aferente, cu o somație 

prealabilă de 30 de zile, în cazuri justificate în interes public și fără nicio plată de daună cu titlu 

de despăgubire. 

          Art. 4. În situația prevăzută la art. 3. Asociația _____________________   are obligația de 

a preda în 30 de zile calendaristice - de la data primirii somației – sălile primite în folosință  cu 

mobilier, în starea în care  a  primit. 

 

 Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare originale: unul pentru unitatea 

predătoare, unul pentru unitatea primitoare. 

 

                              PREDĂTOR                                                      PRIMITOR  

                         COMUNA OZUN     ASOCIAȚIA _____________________    

 

 

 


