
            ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL     

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. 133/2022 

 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun, 

aprobat prin H.C.L nr. 80/21.10.2019, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12827/19.12.2022, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12828/19.12.2022 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 80/2019 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) 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 modifică Art. (2)-(3) din Secțiunea VI – Indemnizația a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local Ozun, aprobat prin H.C.L nr. 80/21.10.2019, 

completat cu H.C.L nr. 16/2020 și va avea următorul cuprins: 

 “(2) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participă la ședințele ale 

consiliului local este în cuantum de 6% din indemnizația lunară a primarului, pentru o 

ședință/lună, calculată în conformitate cu legislația în vigoare. 

 (3) Numărul maxim de ședințe ale comisiilor de specialitate pentru care se poate acorda 

indemnizație este de o ședință de comisii de specialitate pe lună, în cuantum de 4%, din 

indemnizația lunară a primarului”.  

 ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 80/2019, 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 21 decembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ             

  BORDÁS ÉVA                              SECRETAR GENERAL 

            BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 


