ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 31/2021
privind aprobarea completării Regulamentului privind eliberarea avizului program şi a
autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice în comuna Ozun
aprobat prin H.C.L nr. 33/2015, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3114/22.03.2021 întocmit de secretarul general
al comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3115/22.03.2021 al primarului comunei Ozun dl.
lect. univ. dr. Ráduly István;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Ozun;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 33/2015 privind aprobarea
regulamentului privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare pentru
desfăşurarea activităţilor economice în comuna Ozun, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Titlului IX-lea din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În baza prevederilor art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – Se aprobă completarea Regulamentului privind eliberarea avizului program şi a
autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice în comuna Ozun aprobat prin
H.C.L. nr. 33/2015, după cum urmează:
-„după articolul 3 se întroduce un nou articol, atricolul 31 cu următorul cuprins:
Art. 31 - Documentele enumerate la art. 3 nu se eliberează în următoarele situații:
a) imobilul (clădirea) în care urmează să desfășoare/desfășoară activitatea operatorul
economic este suspus unui litigiu în fața instanțelor de judecată;
b) imobilul (clădirea) în care urmează să desfășoare/desfășoară activitatea operatorul
economic este edificată fără autorizație de construire emisă în condițiile Legii nr. 50/1991;
c) operatorul economic nu a depus la Primăria comunei Ozun: Declarația fiscală pentru
stabilirea impozitului taxei pentru clădiri (teren) și Declarația pentru completarea registrului agricol.”
ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 33/2015, cu modificările și completările ulterioare,
rămân neschimbate.
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul financiar
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun și Poliția Locală
Ozun.
Ozun, la 29 martie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BÖLÖNI SÁNDOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

Modul de difuzare:
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Poliția Locală Ozun
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 1ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.

