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  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 85/2020 

 
privind împuternicirea Primarului comunei Ozun în vederea semnării Declarațiilor aferente 

proiectului de investiție „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. 9816/2020 a Compartimentului agricol, 
cadastru și urbanism, din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9817/2020 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 Titlului II din Legea nr.  123/2012 energiei electrice şi a 
gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Ordinul 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun 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”;
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b 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. – Consiliul Local își însușește declarațiile de mai jos:  
 (1) Declarație de retrocedare; 
       (2) 4a model declarație de eligibilitate; 
       (3) 4b declarație de angajament; 
      (4) 4d declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
operațiunii propus spre finanțare din instrumente structurale;  
       (5) 4d.bis. Addendum la declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi 
efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEADR, FSE și FC 2014-2020. 
 ART.2. - Se împuternicește Primarul comunei Ozun în vederea semnării declarațiilor 
aferente proiectului de investiție „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, 
branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, conform anexelor 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 
Ozun. 
 
 Ozun, la 16 octombrie 2020. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ                     
  BARTA JÁNOS              PENTRU SECRETAR GENERAL 
               SZABÓ ERIKA 
 
 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. primarului comunei Ozun 
- 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. 
 

 


