
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 48 din 28.05.2019 

privind reglementarea unor aspecte juridico-financiare în cadrul  proiectului  

„Reabilitarea clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea  

centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnau”  

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

b) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

c) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

d) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) Măsurii M7/6B - „Măsuri sociale - Centre de asistenţă socială”; 

f) art. 3 alin.(2), art. 39 lit.”b” și art. 41 din Legea nr. 292/2011 al asistenţei sociale; 

g) H.C.L. nr. 53/2017 privind încheierea parteneriatului cu Fundația Creștina Diakonia in 

vederea demarării programului de îngrijire la domiciliu a bolnavilor si vârstnicilor, cu modificările 

ulterioare, 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: avizul secretarului, 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând act de art. 3 din Hotărârea nr. 30 din 26.03.2018 al Consiliului Local Ozun privind 

implementarea proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru 

înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnau”, 
 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. –  Cota parte a proiectului ”Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului 

Lisnău pentru înființarea centrului de asistenta sociala din Comuna Ozun, sat Lisnau”, aprobată 

prin art. 3 din HCL nr. 7 din 18.01.2019, asigurat din bugetul local Ozun, se majorează la suma de 

257.640,00 lei.  

Art. 2. –  Se aprobă încheiere un act adițional la contractul de parteneriat încheiat între 

UAT Ozun și Fundaţia Creştină Diakonia cu nr. 7001/226/30.06.2017., aprobat prin H.C.L. nr. 

53/2017, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.  

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Covasna și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ozun.ro 
  

 Ozun, la 28 mai 2019. 

 

  

 

 

Președintele de ședință,

 Molnár András 
 

………………….. 

 

Contrasemnează: 

Secretarul comunei Ozun
 Aczél Melinda Cecilia 

  

…………………………… 

L.S. 
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