
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 93/2020 

 
privind disponibilitatea terenurilor necesare în vederea realizării 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 adresa nr. 11.128/11.11.2020 al Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Covasna, înregistrată la Primăria comuna Ozun sub nr. 10.817/16.11.2020; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10.878/17.11.2020 a Compartimentului 
agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10.879/17.11.2020 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 art. 1 alin. (2) lit. f1, art. 6 și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În baza Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 936/17.08.2020 pentru 
aprobarea Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 
gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate siguranță, eficiență în operare, 
precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, aferent Axei 
Prioritare 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor 
naturale, Obiectivul Specific 8.2. Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național 
de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, Programul Operațional Infrastructură 
Mare (POIM 2014-2020), modificată prin Ordinul ministerul fondurilor europene nr. 
1097/16.09.2020; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (14) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g 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 U.A.T. 

Comuna Ozun, județul Covasna pentru realizarea proiectului „Înființarea rețelei inteligente 
de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze naturale în comuna 
Ozun, județul Covasna”. 

ART. 2. – Se împuternicește primarul U.A.T. Comuna Ozun cu realizarea 
demersurilor necesare pentru obținerea acordurilor și avizelor necesare din partea 
administratorilor și/sau deținătorilor/administratorilor parcelelor: U.A.T. Comuna Ilieni, 
Județul Covasna (DC 33, și alte drumuri locale în curs de întabulare), respectiv U.A.T. 
Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna (DC 33, în curs de întabulare), U.A.T. Județul 
Covasna (drumuri județene), iar pentru terenurile aflate în proprietatea Statului, administrate 
de S.N.C.F.R., Apele Române și C.N.A.I.R. 

ART. 3. – Se împuternicește primarul U.A.T. Comuna Ozun pentru semnarea în 
numele U.A.T. Comuna Ozun, Județul Covasna, următoarele declarații: Declarația privind 
disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea proiectului și Declarația prin care se 



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. 
 

menționează faptul că, nu au fost depuse cereri de retrocedare. 
ART. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea 

Consiliului Local 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”. 

ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Ozun și Compartimentului agricol, cadastru și urbanism cadrul Primăriei comunei 
Ozun. 
 
 Ozun, la 19 noiembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
  NÉMETH IOAN      SECRETAR GENERAL 
         BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


