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HOTĂRÂREA NR. 78/2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „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. 8614/10.09.2020 a Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8615/10.09.2020 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 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 şi completările ulterioare; 

În baza Ordinului MFE 936/17.08.2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului 
aferent apelului POIM/859/8/2/Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine/2/Creșterea gradului de interconectare a 
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine; 
 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 şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 HOTĂRĂŞTE 
 
 ART. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții 
„Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare 
cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna” pe baza studiului de fezabilitate 
elaborat de TOTAL PROIECT SRL., CUI RO 6369423, având autorizație ANRE domeniul 
PDSB 18.341/2018, proiectant șef ing. Kassay Erzsébet, după cum urmează: 

- Valoare totală fără TVA: 30.891.501,50 lei. 
- Valoare C+M fără TVA: 23.999.979,02 lei. 
- Finanțarea investiției:  

a. Cheltuieli neeligibile: 328.000,00 lei + TVA. 
b. Cheltuieli eligibile: 30.563.501,50 lei + TVA, din care 

i. Finanțat prin POIM: 29.433.711,69 lei + TVA; 
ii. Finanțat din bugetul local: 1.129.789,81 lei + TVA. 

- Lungimea totală a conductelor: 46.688 m. 
- Nr. branșamente cu contor inteligent: 1.846 buc. 
- Nr. SRMP conectată la sistem Transgaz: 1 buc. 

 ART. 2. – Membrii Unității de Implementare Proiectului vor fi desemnați de Primarul 
comunei Ozun prin dispoziția primarului. 



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

 ART. 3. – 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 11 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS                       SECRETAR GENERAL
            BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 


