ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72/2021
privind aprobarea măsurii de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime
de siguranță pentru investiția “Reabilitarea și modernizarea școlii din localitatea Bicfalău”
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al
Județului Covasna nr. 2528141/18.06.2021, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr.
7836/20.07.2021;
Având în vedere adresa S.C. Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe nr.
7419/12.08.2021, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 8717/12.08.2021;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8755/13.08.2021 al Compartimentului agricol,
cadastru și urbanism;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8756/13.08.2021 al primarului comunei Ozun, dna ec. Bordás Enikő;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Ozun;
Luând în considerare faptul că, amplasamentul clădirii Școlii Generale Bicfalău, clădire
istorică edificată în anul 1896, nu respectă distanțele minime de siguranță față de construcțiile
învecinate existente, după cum este reglementat în Normativul de siguranță la foc a construcțiilor
Indicativ P 118-99;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) și alin.
(14) 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 stabilește, pe propria răspundere, distanțe de siguranță mai mici decât
distanțele minime de siguranță față de construcții, normate prin Normativ nr. P118/1999.
ART. 2. – Întocmirea documentațiilor pentru autorizarea construirii pentru lucrări de
reabilitare și extindere a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea școlii din localitatea Bicfalău”
în condițiile amplasamentului existent prin luarea de măsuri compensatorii, respectiv asigurarea
stingerii incendiilor din exterior prin hidranții existenți, aflați în administrarea S.C. Gospodărie
Comunală S.A – Sfântu Gheorghe, care până la data punerii în funcțiune a clădirii vor putea furniza
un debit de apă de 10 l/s pentru stingerea incendiilor din exterior.
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul
agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 18 august 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNÁR ANDRÁS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

Modul de difuzare:
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 1 ex. Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő
- 1 ex. Compartimentul agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun.

