ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 65/2019
privind aprobarea aderării comunei Ozun la ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunit în şedinţă ordinară din data de 07 august 2019;
Având în vedere referatul de aprobare prezentată de primarul comunei Ozun,
raportul de specialitate, avizele Comisiei de specialitate şi a secretarului comunei;
În baza prevederilor art. 90-91 din Codul administrativ,
Ţinând cont de art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273 /2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “e” coroborat cu alin. (9), lit. “c”, respectiv art.
139 şi art. 196 alin. (1) lit. “a” din Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă în limitele competenţelor Consiliului Local Ozun şi ale
Primarului comunei Ozun aderarea Comunei Ozun la ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA.
(2) Asociaţia la care se aderă Comuna Ozun în baza alin. (1) este persoană
juridică, fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică.
Art. 2. (1) Ia act de prevederile Actului constitutiv şi al Statutului asociaţiei,
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Orice modificare întreprinsă din data de azi la actele prevăzute la
alineatul (1) de mai sus se va realiza prin act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea
consiliului local.
Art. 3. Se aprobă plata cotizaţiei de 3.000 lei/an.
Art. 4. Se desemnează ca reprezentant al Comunei Ozun pentru a face parte din
Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI
ÎN JUDEŢUL COVASNA, pe domnul dr.Ráduly István, primarul comunei Ozun.
Art. 5. Se mandatează persoana desemnată la art. 4 să participe şi să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţele Asociaţiei, precum şi să semneze
actele Asociaţiei.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana
desemnată la art. 4, respectiv Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.
Ozun, la 07 august 2019.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Szabó Anna Mária
Difuzare:







1 ex. primar
1 ex. afişare
1 ex. reprezentantul asociaţiei
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

