ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.51/2017
cu privire la modificarea HCL nr. 25/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesare desfăşurării normale a
activităţii economice, socio-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate
în viaţa cotidiană, pe teritoriul administrativ al comunei Ozun
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 mai 2017,
având în vedere Raportul Compartimentului de specialitate, precum raportul Comisiei
de specialitate nr. 2, şi avizul Secretarei comunei,
în baza în temeiul Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată,
ţinând cont de art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
în temeiul art. 36 alin. (2) , lit. "d" coroborat cu alin. (6) litera “a” pct.7), respectiv art.
45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,

HOTĂRĂŞTE
Articol unic – H.C.L. nr. 25/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
climatului de ordine şi linişte publică necesare desfăşurării normale a activităţii economice,
socio-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, pe teritoriul
administrativ al comunei Ozun, se modifica după cum urmează:
1. Art. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”
Art. 1. – (1) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe teritoriul
administrativ al comunei Ozun, în special, în zonele cu blocuri de locuinţe, se instituie
următoarele perioade de păstrare a liniştii publice:
- între orele 13 – 14 şi
- între orele 22 – 08.”
2. Art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
”
Art. 8. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Ozun, Compartimentul relaţii cu publicul şi Poliţia Locală Ozun.”
Ozun, la 16 mai 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Csaba

Difuzare:






1 ex. consilieri
1 ex. Primar
1 ex. Biroul financiar contabil
1 ex. Inst. prefectului
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Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

