ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 27/ 2014
cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii nr. 23/ 2010 privind stabilirea taxei
pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 iunie 2014,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul de specialitate al
Compartimentului de resort, avizul Secretarei comunei şi raportul Comisiei de specialitate,
în baza art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,
ţinând cont de prevederilor din art.283 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “b” coroborat cu alin. (4) litera “c”,
respectiv art. 45 alin. (2) litera “c şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Hotărârea Consiliului Local Ozun nr. 23/ 2010 privind stabilirea taxei pentru
utilizarea temporară a locurilor publice se modifică şi se completează după cum urmează:
1. art. 1 alin 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1 alin. (1) Începând din data de 1 iulie, taxa pentru utilizarea temporară a
locurilor publice, altele decât cele special amenajate (piaţă), situate de-a lungul drumurilor
publice - cu scop de valorificare comercială - este de 9 lei/mp/lună pentru comercianţii, care
folosesc acesta în mod continuu.”
2. art. 1 alin 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1 alin. (3) Ocuparea locurilor publice se face pe baza unui singur aviz acordat de
Consiliul local pentru un singur loc din faţa domiciliului stabil sau punctului de lucru, pentru
o suprafaţă de 1 mp., indiferent de statutul juridic şi componenţa familiei, domiciliaţi la
acelaşi adresă. Avizul va cuprinde un număr de înregistrare, care trebuie să fie afişat în mod
obligatoriu pe obiectul care ocupă locul public.”

2. după art. 6 se introduc două noi articole, 6^1, respectiv 6^2, cu următorul comţinut:
Art. 6^1. – (1) Cei care deţin aviz eliberat de Consiliul Local Ozun pentru o suprafaţă
mai mare decât 1 mp., vor fi înştiinţaţi să returneze acestea până în data de 15 iulie 2014, şi
de a solicita eliberearea unui nou aviz pentru 1 mp.
(2) În cazul avizelor eliberate pentru o suprafaţă mai mare decât 1 mp, a
căror taxă a fost achitată la Primăria comunei Ozun pentru o perioadă mai lungă, depăşind
data de 1 mai 2014, termenul noilor avize emise pentru 1 mp va fi stabilit în aşa fel încât să
acopere sumele achitate.
Art. 6^1. – (1) În perioada 1-30 iulie 2014, toţi cei care deţin avize emise în baza
H.C.L. nr. 23/2010 vor fi invitaţi la Primăria comunei Ozun pentru verificările situaţiilor
existente, a plăţilor efectuate, a respectării condiţiilor impuse prin această hotărâre, şi în
cazuri de neconcorcondanţe, se vor emite din oficiu noi avize în condiţiile Hotărârii nr. 23/
2010 privind stabilirea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu modificările
ulterioare.
(2) În caz de neprezentare la invitaţia Primăriei comunei Ozun în condiţiile
art. 3 alin. (1), avizul se anulează din oficiu la data de 31 iulie 2014.
Art. 2. – Se revocă H.C.L.nr. 13/2014.
Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
agricol, cadastru şi urbanism şi Compartimentul relaţii cu publicul şi resurse umane din cadrul
Primăriei Ozun.
Ozun, la 17 iunie 2014.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kőmives István

Difuzare:

−
−
−
−
−

1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Compartimentul relaţii cu publicul şi resurse umane
1 ex. Compartimentul agricol cadastru şi urbanism
1 ex. Primar
1 ex. afisare

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

