ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 34/2017
privind revocarea HCL nr. 4/2017, respectiv, asocierea comunei
Ozun cu Asociaţia „Mikes”
Consiliul local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 martie 2017,
Analizând Expunerea de motive a primarului comunei Ozun şi proiectul de hotărâre
privind revocarea HCL nr. 4/2017, respectiv, asocierea comunei Ozun cu Asociaţia „Mikes”,
Având în vedere raportul de specialitate și avizul de legalitate a secretarului, întocmite
în acest sens,
Văzând hotărârile consiliilor locale din comunele Zagon (nr.2/2010), Comandau
(6/2010), Brateș (7/2010) și Boroșneu Mare (2/2010), respectiv, Sesizarea nr. 763/16.02.2017
al Instituției Prefectului,
În conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea 246/2005,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 92-93 din Legea 46/2008, Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 53/ 2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica,
În temeiul art. 36 alin. 7 lit. ”a”, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se revocă H.C.L. nr. 4/2017.
Art. 2. (1) Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al comunei Ozun şi
ale Primarului comunei Ozun, asocierea comunei Ozun cu Asociaţia „Mikes”, denumit în
continuare Asociația.
(2) Asociaţia este persoană juridică de drept privat.
(3) Asociaţia are ca scop realizarea în comun de către membrii acesteia a unor
acțiuni, lucrări şi proiecte de interes public local, în domeniul cinegetic şi al gospodăririi
durabile a pădurilor, alegerea şi propunerea gestionarului fondului de vânătoare în cuprinsul
căruia asociaţii deţin în proprietate mai mult de 51% din suprafaţa acestuia.
(4) Asociaţia urmăreşte reprezentarea drepturilor proprietarilor în raport cu
autoritățile, armonizarea şi punerea în concordanţă a intereselor care derivă din calitatea de

proprietar, cu interesul public, în ceea ce priveşte gestiunea durabilă a fondului forestier şi
activităţiile de gestionare a fondului cinegetic.
Art. 3. Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, prin libera asociere a
membrilor fondatori.
Art. 4. (1) Ia act de Actul constitutiv şi al Statutului asociaţiei, conform anexelor nr. 1
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. 1, se va realiza prin
acte adiţionale, aprobate în prealabil prin hotărârea Consiliului local.
Art. 5. Se desemnează domnul Ábrahám Csaba, consilier al primarului comunei Ozun,
să reprezinte comuna Ozun în Adunarea Generală a Asociaţiei „Mikes”.
Art. 6. Se mandatează persoana desemnată la art. 5 să participe şi să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţele asociaţiei, precum şi să semneze actele
de rigoare
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana
desemnată la art. 5 din prezenta.
Ozun, la 20 martie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Zsolt

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:








1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Asociatia Mikes
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
1 ex. Primar
1 ex. Ábrahám Csaba

