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HOTĂRÂREA NR. 45/2019  

privind participarea comunei Ozunului la „Programul judeţean pentru reabilitarea, 

modernizarea căminelor culturale din mediul rural” derulat  

de către Consiliul Judeţean Covasna 

 

Consiliul Local al comunei Ozunului, județul Covasna,  

Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din 16 mai 2019,  

Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei 

Ozunului privind oportunitatea și necesitatea participării comunei Ozunului la „Programul 

judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” derulat de 

către Consiliul Judeţean Covasna,  

Văzând rapoartele de avizare a comisiei de specialitate, a compartimentului de 

specialitate şi a secretarului comunei Ozun,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.225/2016 privind 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din 

mediul rural” în perioada 2017-2020,  

În baza şi în executarea prevederilor :  

- Ghidul Solicitantului pentru „Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea 

căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020, 

- art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

În baza art 36 alin (7) pct. 19, art. 45 alin (1) lit. “a” şi art. 115 alin. (1) lit. ”a” din 

Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 



Art. 1 Se aprobă participarea comunei Ozunului, judeţul Covasna, la „Programul 

judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 

2017-2020  

Art. 2 Se aprobă investiția ”Achiziționare scaune pentru căminul cultural Jókai Mór 

din localitatea Ozun”,  în valoare totală de 60.000 lei. 

Art. 3 Se aprobă cofinanţarea lucrărilor prevăzute la art. 1 cu un aport de 35.000 lei 

din valoarea totală ce urmează să fie realizată.  

Art. 4 – (1) Se aprobă modelul « Acord de asociere » conform Anexei 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.     

              (2) Se mandatează primarul comunei Ozunului, judeţul Covasna, dl. 

dr.Ráduly István pentru reprezentarea şi semnarea Acordului de asociere prevăzut la alin (1).  

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul 

comunei Ozun, judeţul Covasna.  

 

 

 Ozun, la 16 mai 2019.  
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Molnár András 

 

 

 

 

 
Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. afişare 

 1 ex. primar 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 

 

 

 

 

 

 

 


