
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.78/2018 
cu privire la modificarea H.C.L. nr. 24 /2018 privind aprobarea

finanţării nerambursabile din fondurile publice ale Comunei Ozun a
unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi culturale, sportive,

educaționale, religioase și alte activități nonprofit de
interes general în anul 2018

Consiliul Local al comunei Ozun, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 august 2018,  
având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun, raportul Biroului

financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe precum şi avizul favorabil al Comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului local,

văzând Monitorul Oficial nr.43/15.03.2018 – Partea a VI-a, 
în baza art. 59 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, 
în  conformitate  cu  prevederile  art.  5  din  Legea  nr.  350/  2005  privind  regimul

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” punctele 2, 4,
şi 6, precum şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Articol unic– Hotărârea nr. 24 /2018 privind aprobarea finanţării nerambursabile din
fondurile publice ale Comunei Ozun a unor proiecte, programe, acţiuni şi activităţi culturale,
sportive, educaționale, religioase și alte activități nonprofit de interes general în anul 2018,
se modifică după cum urmează:

- Articolul 5 va avea următorul cuprins:
”Art. 5 – Data limită de depunere a proiectelor este 7 mai a.c. ora 14.00, iar şedinţa de

evaluare va avea loc în data de 8 mai a.c., ora 9.00. pentru prima sesiune, iar data limită de
depunere a proiectelor este 28 septembrie  a.c. orele 10.00, iar şedinţa de evaluare va avea loc
în data de 28 septembrie a.c., orele 12.00. pentru a doua sesiune.”

  Ozun, la 27 august 2018.

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
      Horváth Zita 

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. responsabil proiecte 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

Contrasemnează  :
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília
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