
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

Modul de difuzare: 

- 1 ex. persoanelor nominalizate la art. 2 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun 

- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
HOTĂRÂREA NR. 106/2022 

 

pentru modificarea H.C.L nr. 57/2022 privind aprobarea documentației de atribuire a 

contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru investiția „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 ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11068/07.11.2022 al Compartimentului agricol, 

cadastru şi urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11069/07.11.2022 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. 57/2022 privind aprobarea 

documentației de atribuire a contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru investiția 

„Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu gaze 

naturale în comuna Ozun, județul Covasna”; 

 În baza prevederilor art. 59 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) și alin. (4) lit. d) 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 modificarea art. 2 din H.C.L nr. 57/2022, care va avea următorul cuprins: 

 “ART. 2. – Se desemnează Comisia de evaluare pentru procedura de achiziție publică pentru 

proiectul „Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale, branșamente și alimentare cu 

gaze naturale în comuna Ozun, județul Covasna”, după cum urmează: 

a. Preşedinte: - Zolya Ágnes, consilier; 

b. Membrii:   - Dankó Éva, consilier; 

     - Kányádi Lenke, referent. 

c. Membru de rezervă: Murkuly Adél, referent.” 

 ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 57/2022, rămân nemodificate. 

 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele 

nominalizate la art. 2 și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 16 noiembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ           
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