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Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47/2022  

 

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Comuna Ozun și ANAR –

Administrația Bazinală de Apă Olt – SGA Covasna 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4119/14.04.2022 al Compartimentului 

agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4200/14.04.2022  al primarului comunei Ozun, 

d-na ec. Bordás Enikő; 

 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. a)-b), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) și art. 19 alin. 

(1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. k) și art. 12 lit. d) din O.G. nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 5 pct. 1-3 și pct. 10, art. 8 alin. (1) pct. 1, 3, 7 și pct. 32 și art. 8 

alin. (2) din Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", 

aprobat prin H.G. nr. 1176/2005; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), lit. e) și alin. (9) 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 încheierea unui Protocol de colaborare între Comuna Ozun și 

ANAR –Administrația Bazinală de Apă Olt – SGA Covasna, având ca obiect realizarea 

lucrărilor de decolmatare a brațului mort al Răului Negru din localitatea Ozun, Comuna Ozun, 

județul Covasna. 

 ART. 2. – Se aprobă proiectul Protocolului de colaborare între Comuna Ozun şi ANAR –

Administrația Bazinală de Apă Olt – SGA Covasna, conform anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 ART. 3. – Se împuternicește primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő, cu semnarea 

protocolului menționat la art. 2. 

 ART. 4. – 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 21 aprilie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ             
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