
            ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 
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   CONSILIUL LOCAL 

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. 98/2022 

 

pentru completarea H.C.L. nr. 54/2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Reabilitarea moderată a clădirii Dispensarului (medical) uman din localitatea Sântionlunca 

nr. 56, Comuna Ozun, județul Covasna” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10142/07.10.2022 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10143/07.10.2022 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 54/2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea moderată a clădirii Dispensarului (medical) uman 

din localitatea Sântionlunca nr. 56, Comuna Ozun, județul Covasna” în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C10/I.3; 

Având în vedere Ordinul ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 

999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local; 

 În baza prevederilor art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (14) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) 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 completarea H.C.L. nr. 54/2022, după art. 5 se introduce un nou articol 

art. 6, cu următorul cuprins: 

 „ART. 6. – Se aprobă instalarea unui număr de 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice 

(puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice).” 

 ART. 2. - Celelalte articole ale H.C.L. nr. 54/2022, rămân nemodificate. 

 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 octombrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

          HORVÁTH ZITA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 


