
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 79/2020 

 
privind disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea 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. 8637/11.09.2020 a Compartimentului 

agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8638/11.09.2020 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 prevederile Legii 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. c și alin. (14) 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 utilizarea terenurilor pe parcele aflate în domeniul public UAT 

Comuna Ozun, județul Covasna, pentru realizarea proiectului, respectiv pe terenurilor în 
proprietatea UAT Comuna Ilieni, județul Covasna (DC33, și alte drumuri locale în curs de 
intabulare), respectiv UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna (DC33, în curs de 
intabulare), UAT Județul Covasna (drumuri județene), iar pentru terenurile aflate în 
proprietatea Statului, administrate de SNCFR, Apele Române și CNAIR, se însărcinează 
primarul comunei Ozun cu realizarea demersurile necesare pentru obținerea acordurilor,  
avizelor necesare din partea administratorilor și/sau deținătorilor de parcele menționate. 

ART. 2. – Se împuternicește primarul comunei Ozun cu semnarea, în numele UAT 
Comuna Ozun, județul Covasna, Declarația privind disponibilitatea terenurilor necesare 
pentru realizarea proiectului. 

ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și Compartimentului agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei 
Ozun. 

 
 Ozun, la 11 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS                        SECRETAR GENERAL
            BARTALIS FRUZSINA 



 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

 
 
 


