
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 49/2021  

 
privind disponibilitatea terenurilor necesare în vederea realizării obiectivului de 

investiție „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și 
alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5369/11.05.2021 a Compartimentului 

agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5370/11.05.2021 al viceprimarului comunei 

Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 
 Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al comunei Ozun; 
 Având în vedere:  
 - Cererea de finanțare MySMIS: 141521- „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul 
Covasna”; 
 - adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale: 
Solicitare de clarificări nr. 2 tehnico-economică din data de 20.01.2021; 
 - adresa Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare nr. 
17740/19.02.2021; 
 - adresa Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare nr. 
27618/CM/17.03.2021; 
 - adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale: 
Solicitare de clarificări nr. 3 din data de 09.04.2021; 
 - adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale: 
Solicitare de clarificări nr. 4 din data de 27.04.2021; 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. f1, art. 6 și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 
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. (3) lit. g) 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 disponibilitatea terenurilor necesare în vederea realizării 

obiectivului de investiție „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, 
branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, conform 
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentului agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 17 mai 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
        MOLNÁR ANDRÁS      SECRETAR GENERAL 
                                 BARTALIS FRUZSINA 



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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


