
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 95/2021 
 

privind participarea Comunei Ozun la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 
cu investiția „Extinderea rețelei de apă potabilă și a sistemului de canalizare în Comuna 

Ozun, județul Covasna” 
 
Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11.167/15.10.2021 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.168/15.10.2021 al primarului comunei 

Ozun, d-na ec. Bordás Enikő; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 
 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
 Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministerulului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 1333/2021; 
 Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) și art. 10 din H.G 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; 
 Având în vedere prevederile Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a 
proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea 
calității lucrărilor executate, aprobat prin H.G nr. 925/1995, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 34 alin. (1) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) 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 participarea Comunei Ozun la Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny”. 
 ART. 2. – Se aprobă devizul general estimativ, aferent obiectivului de investiție 
„Extinderea rețelei de apă potabilă și a sistemului de canalizare în Comuna Ozun, județul 
Covasna”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 3. – Se aprobă cererea de finanțare, aferentă obiectivului de investiție „Extinderea 
rețelei de apă potabilă și a sistemului de canalizare în Comuna Ozun, județul Covasna”, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

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

 ART. 4. – Se aprobă contractarea finanțării în cadrul Programului Național de Investiții 
”Anghel Saligny”. 
 ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și  Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul 
Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 29 octombrie 2021.  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
 RÁDULY ZSOLT - JÓZSEF                 SECRETAR GENERAL 
           BARTALIS FRUZSINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


