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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. 38/2020 
 

privind aprobarea elaborării documentației tehnice și a notei conceptuale în vederea 
finanțării obiectivului de investiții „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, 

comuna Ozun, județul Covasna” 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4861/28.05.2020 a Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4862/28.05.2020 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 "Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public" lansat de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu;  
 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin HG. nr. 395/2016; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 3 din HG. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 HOTĂRĂŞTE 
 

ART. 1. – Se aprobă elaborarea documentației tehnice în vederea finanțării 
obiectivului de investiții „Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna 

Ozun, județul Covasna”. 
ART. 2. – Se aprobă Nota conceptuală pentru investiția „Eficientizarea și 

modernizarea iluminatului public, comuna Ozun, județul Covasna”, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
Ozun, la 03 iunie 2020. 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNEAZĂ
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