ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 33/2016
privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestării „Zilele Comunei
Ozun” ediţia 2016, şi celelalte manifestări cultural-sportive
din satele aparţinătoare
Consiliul Local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 mai 2016,
analizând Expunerea de motive a Primarului, rapoartele Comisiei de specialitate, raportul
de specialitate al Compartimentului administrativ-gospodăresc şi avizul Secretarei comunei,
în baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, anexa 2, cap. II, pct. 9, lit. „a”,
ținând cont de H.C.L. nr. 24/2016 privind stabilirea cheltuielilor pentru acţiunile de
protocol,
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct. 1 şi 4, respectiv art. 45
alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă organizarea şi desfăşurarea manifestării “Zilele comunei Ozun”
ediţia 2016, în continuare Manifestare, în perioada 10-12 iunie 2016 în Parcul de agrement din
satul Ozun, respectiv Terenul de sport Ozun.
Art. 2. – Se aprobă programul Manifestării, conform anexei nr. 1.
Art. 3. – (1) Se aprobă închirierea domeniului public al comunei Ozun pentru
desfăşurarea de activităţi comerciale cu ocazia desfăşurării manifestării, precum şi la celelalte
manifestări cultural-sportive din satele aparţinătoare.
Art. 4– (2) Tariful de participare la manifestări în calitate de comerciant va fi stabilită
prin licitaţie deschisă. Licitația va fi organizată cu anunțarea prealabilă a celor interesați prin
mijloacele de mass-media. Sumele de pornire a licitaţiei sunt cele hotărâte de comisia de licitaţie
prin procesul verbal al şedinţei acestuia.
(3) Comisia de licitaţie şi de verificare va avea următoarea componenţă
nominală şi pe funcţii:
1 Molnár András
.

Consilier local

Preşedinte comisie

2 Bölöni Sándor

Consilier local

Membru comisie

Consilier local

Membru comisie

.
3 Kömíves István
.

4 Szabó Annamária
.

Consilier local

Membru comisie

5 Kakas Emilia

Administrator

Membru comisie

6 Olah Erika
.

Consilier asistent

Membru comisie

7 Solymosi Melinda
.

Administrator

Secretar comisie

.

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), comerciantul, care va asigura
colacul secuiesc uriaş în mod gratuit manifestării, va primii un loc de vânzare în mod gratuit.
(5) Persoanele care doresc să comercializeze la manifestare fără a participa la
licitaţia preliminară pot fi aprobate pe loc de către Comisia de licitaţie dacă achită un tarif de
participare majorat, aprobat de Comisia de licitaţie.
(6) Sumele de bani ce constituie tarif de participare pentru comercianţi se achită
la casieria Primăriei comunei Ozun la data contractării spaţiului sau la faţa locului înainte de
începerea comercializării către casierii Primăriei.
.(7) Sumele încasate din tarifele prevăzute la alin. (2) din prezentul articol vor fi
utilizate exclusiv pentru organizarea manifestărilor cultural-sportive.
(8) Se aprobă modelul Contractului de închiriere pentru participarea la
manifestările cultural-sportive, conform Anexei nr. 2.
(9) Nerespectarea condiţiilor impuse în Contractul de închiriere duce la
rezilierea de plin drept şi imediată a contractului, interzicerea continuării activităţilor pe durata
manifestaţiilor şi eliberarea amplasamentului.
(10) Suprafeţele solicitate vor fi înscrise în contract, care va constitui actul de
acceptare în cadrul manifestării, şi închiriere al spaţiului respectiv.
(11) Ocuparea locului fără aprobarea comisiei de licitaţie sau fără achitarea
tarifului de participare este interzisă.
(12) Ocuparea unui loc fără acordul Comisiei de avizare, ori ocuparea a mai
multor locuri decât cea aprobată de comisia de licitaţie constituie contravenţie şi va fi sancţionat
cu amendă de la 30 la 500 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii va fi făcută de către
Politia locala şi de către persoanele împuternicite de primar.
Art. 4. – Anexele 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. – (1) Cazarea şi masa reprezentanţilor localităţilor înfrăţite în număr de 26 de
persoane se va asigura din bugetul local.
(2) Asigurarea cazării și a meselor se va face prin intermediul câștigătorului
procedurii de achiziție publică.
(3) Asigurarea protocolului se înfăptuiește prin intermediul unor comercianți,
respectiv societăți comerciale cu acest profil.
(4) Se mandatează secretarul comunei și șeful de birou al Biroului financiar
contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale să monitorizeze și să semneze contractul, în
urma finalizării procedurii de achiziție publică, ce va fi încheiat în scopul asigurării cazării și
mesei reprezentanţilor localităţilor înfrăţite.

Art. 6. – Se aprobă manifestările cultural-sportive din satele aparţinătoare comunei
Ozun, care vor fi reglementate cu procedura similară, prezentată la art. 3 din prezenta.
Art. 7. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei,
membrii comisiei de la art.3 alin.(3) şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi
taxe.
Ozun, la 18 mai 2016

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Szabó Annamária

Contrasemnează:

Difuzare:

−
−
−
−
−

1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
1 ex. membrii comisiei
1 ex. Primar
1 ex. Afişare

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília
Anexa nr. 2 la HCL nr. 33/2016

Contract de închiriere pentru participarea la
“Zilele Comunei Ozun” nr. _____ / ____. ___.
I. Încheiat între
1. U.A.T. Comuna Ozun, cu sediul în com. Ozun nr. 75, jud. Covasna, reprezentată prin primar Ráduly
István, în calitate de proprietar şi
2. (Denumirea firmei) ____________________ Sediul _________________________________
Persoana de contact__________________________ Tel. : _______________ în calitate de chiriaş.
II. Obiectul contractului
1. Chiriaşul va participa la manifestarea “ Zilele Comunei Ozun-2016” închiriind unui loc public în
Parcul de agrement pentru comercializarea bunurilor/serviciilor ______________________________
_______________________pentru care va plătii chirie _____ lei.
2. Amplasament: Poziţia nr. ________ de pe harta Parcului de agrement Ozun.
3. În suprafaţă de: _______ mp.
4. Aparate la care se solicită racordare la reţeaua electrică_______________________________
III. Clauze
1. Chiria se plăteşte la casieria Primăriei comunei Ozun cel târziu până în data de _______________.
2. În caz de necesitate de racordare la reţeaua electrică, punctul de delimitare a responsabilităţii dintre
chiriaş şi proprietar privind furnizarea energiei electrice pentru aceste manifestări este tabloul de
distribuţie pus la dispoziţie de organizator.
3. Proprietarul este absolvită de orice răspundere în cazul producerii unor evenimente sau pagube
datorită utilizării unor instalaţii electrice improvizate de participant, sau în urma conectării
consumatorilor cu o putere totală mai mare de 2 KW.
4. Este interzisă racordarea aparatelor electrice de către participant la altă reţea electrică decât cea pusă
la dispoziţie de către proprietar, sau din reţeaua electrică pusă la dispoziţia altui amplasament decât cel
destinat chiriaşului.
5. ESTE INTERZISĂ subînchirierea spaţiului solicitat.
6. ESTE INTERZISĂ folosirea sau deţinerea la punctul de lucru al oricărui sistem audio–video fără
aprobarea expresă din partea proprietarului sub sancţiunea excluderii imediate din manifestare a
chiriaşului.
7. Chiriaşul se obligă să nu folosească şi să nu expună nici un fel material de reclamă sau publicitate
concurente cu produsele şi brandurile sponsorilor manifestaţiei.

8. Chiriaşul este integral răspunzător pentru deţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare comerţului în
cadrul manifestaţiei.
9. În cazul nerespectării oricăror condiţii aprobate prin prezentul contract, chiriaşul va fi eliminat de
îndată din cadrul festivităţii fără a se acorda vreo măsură reparatorie, prezentul contract fiind reziliat pe
deplin drept, fără acordarea vreunui termen şi fără obligativitatea constatării rezilierii de către instanţa
judecătorească.
10. Societăţilor excluse li se va refuza înscrierea ca participant la viitoarele manifestări organizate de
Comun Ozun.
11. Amplasarea chiriaşului se va face în data de 16 mai 2016.
PROPRIETAR,
UAT Comuna Ozun

Avizat pentru legalitate,

CHIRIAŞ,
___________________

