
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

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

 
 

HOTĂRÂREA NR. 18/2020 
 

privind modificarea HCL. nr. 7/2020 privind reglementarea modului de furnizare a 
energiei electrice/servicii de telecomunicaţii, electronice etc., precum şi accesul pe 
domeniul public al comunei Ozun, în satul Bicfalău, în vederea mutării reţelelor 

publice de cabluri aeriene de orice fel (electrice, telecomunicaţii, electronice etc.) în 
canalizaţii subterane 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere adresa nr. 2996/16.03.2020 al Instituţiei Prefectului- Judeţul 

Covasna, înregistrată la Primăria comuna Ozun sub nr. 2911/23.03.2020; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3581/21.04.2020 întocmit de 

secretarul general al comunei Ozun;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3582/21.04.2020 a 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. 7/2020 privind 

reglementarea modului de furnizare a energiei electrice/servicii de telecomunicaţii, 
electronice etc., precum şi accesul pe domeniul public al comunei Ozun, în satul Bicfalău, 
în vederea mutării reţelelor publice de cabluri aeriene de orice fel (electrice, 
telecomunicaţii, electronice etc.) în canalizaţii subterane; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c coroborat cu alin. (6) lit. a 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 modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2020, care va avea următorul 
cuprins: 
 „ Art. 1. – În conformitate cu prevederile HCL. nr. 57/2018 privind actualizarea 
Planului Urbanistic General şi al Regulamentului local de urbanism al comunei Ozun, în 
satul Bicfalău, comuna Ozun, toţi prestatori de servicii a cablurilor de orice fel (electrice, 
telecomunicaţii, electronice etc.) noi sau existente, amplasate în sistem aerian pe stălpi 
sau pe imobile, au obligaţia să le întroducă în canalizaţii subterane”. 
 ART. 2. – Celelalte articole ale HCL. nr. 7/2020 rămân nemodificate. 
 ART. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Gospodărie 
Comunală, Biroul financiar contabil, precum şi altor instituţii interesate, în vederea 
aduceri ei la îndeplinire. 
 
 Ozun, la 30 aprilie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMNEAZĂ         
            LOKODI ANA            SECRETAR GENERAL 
                                            BARTALIS FRUZSINA 


