
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 88 /2022 

 

privind aprobarea Notei conceptuale și Temei de proiectare aferente investiției „Modernizare 

drumuri de interes local în Comuna Ozun – etapa III, judeţul Covasna” 

 

 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8453/18.08.2022 al Biroului financiar contabil, 

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

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8454/18.08.2022 al primarului comunei Ozun, d-

na Bordás Enikő; 

 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Ozun; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 97/2021 privind aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent investiției „Modernizare drumuri de interes 

local în Comuna Ozun – etapa III, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului 

Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 Având în vedere:  

 - prevederile art. 35 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 3 şi art. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - 

cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice; 

 - O.U.G nr. 95/2021, pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul M.D.L.P.A nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 

alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

 - Ordinul M.D.L.P.A nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor 

de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

 - Ordinul M.D.L.P.A nr. 1375/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii și sumele 

alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru 

categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 95/2021, pentru județul 

Covasna, în perioada 2022-2028;  

 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 Nota conceptuală aferentă investiției „Modernizare drumuri de interes 

local în Comuna Ozun – etapa III, judeţul Covasna”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



ART. 2. – Se aprobă Tema de proiectare aferentă investiției „Modernizare drumuri de interes 

local în Comuna Ozun – etapa III, judeţul Covasna”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

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

Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei 

Ozun. 

 

 Ozun, la 24 august 2022. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

 VRÂNCEAN ALEXANDRU                 SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


