
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 43/2018
privind aprobarea alocării sumelor necesare pentru realizarea proiectului

 Manifestarea Zilele comunei Ozun – ediția 2018

Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunit în ședință ordinară la data de 17 mai 2018;
Analizând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  privind  aprobarea  alocării  sumelor

necesare pentru realizarea proiectului  Manifestarea Zilele comunei Ozun – ediția 2018
Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr.  350/2005  privind  regimul  finanţărilor

nerambursabile  din  fonduri  publice  alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  general
precum  si  Procedura  privind  asigurarea,  angajarea  și  utilizarea  creditelor  bugetare  numai
pentru cheltuielile  strict  legate de activitatea Consiliului  Local Ozun,  respectiv a Primăriei
comunei  Ozun,  în  vederea  organizării  manifestărilor  culturale,  aprobat  prin  Dispoziția  nr.
164/2017;

Văzând  procesul  verbal  nr.  4643/08.05.2018  al  Comisiei  numite  prin  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,

Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d),  coroborate cu alin. (6) lit. a) pct.
4 și 6, art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 89.000 lei de la bugetul local pe anul 2018,
reprezentând plafonul maxim ce poate fi decontat de către autoritatea finanţatoare UAT Ozun
pentru realizarea proiectului Manifestarea Zilele comunei Ozun – ediția 2018, pentru:

- Asociaţia Culturală Atlantis, cu suma de 32.000 lei,
- Asociaţia Pro Măgheruş, cu suma de 41.000 lei,
- Asociaţia Tinerilor din Sântionlunca, cu suma de 16.000 lei.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul comunei Ozun să semneze în numele UAT Ozun

contractele de finanțare nerambursabile, în baza art. 1 din prezenta.
Art.3. Asociațiile  identificate  prin  art.  1  răspund  de  organizarea  integrală  a

Manifestării  Zilele  comunei  Ozun  –  ediția  2018,  conform  programului  anexat  prezentei
hotărâri, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dus la îndeplinire de primarul comunei Ozun, Biroul
financiar  contabil,  achiziţii  publice,  impozite  şi  taxe,  respectiv,  reprezentanții  asociațiilor
beneficiari ai contractelor de finanțare nerambursabilă. 

  Ozun, la 17 mai 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor

                     Contrasemnează:
   secretara comunei,

                                                                                                     Aczél Melinda Cecilia  
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