
R O M Â N I A 
JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI OZUN 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R . 13 / 2 0 20  
privind aprobarea devizului  general faza PTH și actualizarea bugetului indicativ pentru 

investiția 

„Construire și dotare grădinița cu program prelungit în Comuna Ozun, Sat Ozun, 
Județul Covasna” 

 

Consiliul local al Comunei Ozun, judeţul Covasna; 

întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 07 februarie  2020;  

              analizând referatul de aprobare  a Primarului Comunei  

            Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Biroului financiar contabil ; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Ozun; 

în conformitate cu prevederile: 

- art. 44., alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  art. 7 alin. (1) și art. 71-75 din Legea  98/2016 privind achizițiile publice, 

- art. 126-131 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. “b” coroborat cu  alin. (4), lit. “d”,  respectiv art. 139 alin. 

(3) lit.”a” şi art. 196, alin. (1), lit. “a” din Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE : 

Art. 1.Se aprobă proiectul tehnic (parte scrisă și parte desenată) aferent investiției 

„Construire și dotare grădinița cu program prelungit în Comuna Ozun, Sat Ozun, Județul 

Covasna”, anexa nr. 1 la prezenta. 

Art. 2. Se aprobă devizul general faza PTH, în conformitate cu anexa nr. 2 care face parte 

integrantă la  prezenta hotărâre.   

Art. 3. Se aprobă bugetul indicativ actualizat în conformitate cu anexa nr. 3 care face 

parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă, ca urmare a devizului general al investiției, faza PTH, realocările între 

liniile bugetare de mai jos și defalcarea lor în cheltuieli eligibile și neeligibile,:astfel : 

 

 



Linie bugetară 

Inițial  
(ca urmare 
a bugetului 

anexă la 
contractul 

de 
finanțare) 

Propus  
(ca urmare a 

PTH) 
Eligibil Neeligibil 

Linia 1.3 0,00 lei/ 97.536,42 lei/ 0.00 97.536,42 lei/ 

Amenajări pentru protecția 

mediului și aducerea la starea 

inițială 
0,00 euro 20.937,30 euro 0.00 20.937,30 euro 

Linia 2 
75183,53 

lei/ 
124.971,04 lei/ 0.00 124.971,04 lei/ 

Cheltuieli pentru asigurarea 

utilităţilor necesare obiectivului 

de investiţii 
16139 euro 26.826,45 euro 0.00 26.826,45 euro 

Linia 3.1.1  
Studii de teren  

4080.85 

lei/876 

euro 

4080.85 lei/876 

euro 
0.00 

4080.85 lei/876 

euro 

Linia 3.5.3  
Studii de fezabilitate  

66337.04 

lei/14240 

euro 

66337.04 

lei/14240 euro 
0.00 

66337.04 

lei/14240 euro 

Linia 3.5.4  
2040,42 

lei/ 
1000 lei/ 1000 lei/ 0.00 

Documentaţiile tehnice necesare 

în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilo
r 

438 euro 214,66 euro 214,66 euro 0.00 

Linia 3.5.6 
30615,66 

lei/ 
28490 lei/ 28490 lei/ 0.00 

Proiect tehnic şi detalii de 

execuţie 
6572 euro 6115,70 euro 6115,70 euro 0.00 

Linia 3.8.1  
6121,26 

lei/ 
500 lei/ 500 lei/ 0.00 

Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
1314 euro 107,33 euro 107,33 euro 0.00 

Linia 3.8.2 
3063,63 

lei/ 
18.000 lei/ 7,203.89 10,796.11 

Dirigenţie de şantier 657 euro 3863.90 euro 1,546.39 2,317.51 

Linia 4.1 
1.667.188,

64 lei/ 

1.826.883,58 

lei/ 

1.826.883,58 

lei/ 
  

Construcții și instalații 
357.881 

euro 
392.161,34 euro 

392.161,34 

euro 
  

Linia 4.2 
16.304,75 

lei/ 
9427.04 lei/ 9427.04 lei/ 0.00 

Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale 
3500 euro 2023,62 euro 2023,62 euro 0.00 



Linie bugetară 

Inițial  
(ca urmare 
a bugetului 

anexă la 
contractul 

de 
finanțare) 

Propus  
(ca urmare a 

PTH) 
Eligibil Neeligibil 

Linia 4.3 
195.936,51 

lei/ 
193.365,50 lei/ 

193.365,50 

lei/ 
0.00 

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 

42060 euro 41.508,10 euro 
41.508,10 

euro 
0.00 

Linia 4.5 
110825,71 

lei/ 
110825,00 lei/ 110825,00 lei/ 0.00 

Dotări 23790 euro 23789,85 euro 23789,85 euro 0.00 

Linia 5.1.1 0,00 lei/ 29.035,03 lei/ 0.00 29.035,03 lei/ 

Lucrari de constructii şi 
instalaţii aferente organizării de 

şantier 

0,00 euro 6323,70 euro 0.00 6323,70 euro 

Linia 5.2.2 
8795,25 

lei/ 
10439,26 lei/ 8795,25 lei/ 1,644.01 

Cota aferentă ISC pentru 

controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii 
1888 euro 2240,91 euro 1888 euro 352.91 

Linia 5.2.3 
1760,91 

lei/ 
2.087,85 lei/ 1760,91 lei/ 326.94 

Cota aferentă ISC pentru 

controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de 

construcţii 

378 euro 448,18 euro 378 euro 70.18 

Linia 5.2.4 
8795,25 

lei/ 
10439.26 lei/ 0.00 10439.26 lei/ 

Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 
1.888 euro 2240,91 euro 0.00 2240,91 euro 

Linia 5.2.5 
8795,25 

lei/ 
10.439,26 lei/ 8795,25 lei/ 1,644.01 

Taxe pentru acorduri, avize 

conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 

1888 euro 2240,91 euro 1888 euro 352.91 

 

 

Art. 5. Se aprobă noii indicatori economici ai proiectului, astfel : 

          LEI 

VALOARE TOTALA  3,186,014.93 
VALOARE ELIGIBILA  2,285,832.78 

VALOARE NEELIGIBILA  900,182.15 
 



Art. 6. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, potrivit legii. 

Art. 7. Consiliul Local al Comunei Ozun  se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. 

Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Ozun, județul Covasna. 

 

  Ozun, la 07 februarie 2020. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ, 

Bordas Csaba Lajos  

 

 

 

 

Difuzare: 

1 ex. primar 

1 ex. Prefecturii jud. Covasna 
1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe 

 

Contrasemnează: 
 pentru secretara comunei, 

Solymosi  Melinda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


