
           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. 44/2022 

 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al Comunei Ozun în 

Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna 

(ADETCOV) 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3982/11.04.2022, întocmit de secretarul 

general al U.A.T. Comuna Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3983/11.04.2022 al primarului comunei Ozun, 

d-na ec. Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Ozun; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 79/2007 privind 

aprobarea asocierea comunei Ozun cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării 

Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV); 

 Având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) lit. c), art. 57 și art. 61 din O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere art. 22 lit. m) și art. 44 din Statutul Asociației de Dezvoltare Economică 

a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV); 

În conformitate cu prevederile art. 89-91, art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 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 acordă mandat special d-nei Bordás Enikő, primarul comunei Ozun, 

reprezentantul de drept al Comunei Ozun în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), să voteze, în numele Comunei Ozun 

la ședința Adunării generale a Asociaţiei, pentru dizolvarea și lichidarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV), precum și pentru numirea unui 

lichidator, în condițiile legii. 

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

nominalizată la art. 1. 

 

 Ozun, la 21 aprilie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

            ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 
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