
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 94/2018
privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării proiectului și 

aprobarea Notei conceptuale aferente investiției „Extindere rețele 
apă – canal Sat Lunca Ozunului, Comuna Ozun, Județul Covasna”

Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din 04 octombrie 2018,
analizând expunerea de motive a primarului comunei la proiectul de hotărâre privind

aprobarea  devizului  general,  aprobarea  cofinanțării  proiectului  și  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici  aferente  investiției  „Extindere  rețele  apă  –  canal  Sat  Lunca  Ozunului,
Comuna Ozun, Județul Covasna”,

având în vedere:
- Raportul de specialitate al Biroului financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe
- Avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate  din cadrul  Consiliului  Local  al  Comunei

Ozun,
- Art. 44  alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare,
- Art.  10  alin.  (4)  litera  “a”  din  H.G.  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și

conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice,

- Prevederile  O.U.G.  nr.  28/2013  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de  dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 8 din Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală,  aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013,  cu modificările și completările
ulterioare,

- O.G. nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de
dezvoltare locală etapă a II-a,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu  alin. (4), lit. “d”, art. 45 și art. 115 alin.
(1) lit. ”b”, din Legea 215/200l privind administraţia publică locală, republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă devizul general aferent investiţiei „Extindere rețele apă – canal Sat
Lunca Ozunului, Comuna Ozun, Județul Covasna”, cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă
din prezenta Hotărâre.



Art. 2.  Se aprobă cofinanțarea proiectului „Extindere rețele apă – canal Sat Lunca
Ozunului, Comuna Ozun, Județul Covasna” din bugetul local al Comunei Ozun cu suma de
315.233,69 lei cu TVA, sumă care nu este eligibilă prin programul PNDL.

Art. 3. Se aprobă Nota conceptuală aferentă investiției „Extindere rețele apă – canal
Sat  Lunca  Ozunului,  Comuna  Ozun,  Județul  Covasna”,  cuprins  în  Anexa  nr.  2,  parte
integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul Comunei Ozun.

 

  Ozun, la 04 octombrie 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Vrâncean Alexandru 

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri
 1 ex. PNDL

 1 ex. Primar
 1 ex. Biroul financiar contabil

Contrasemnează  :
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília


	H O T Ă R Ă Ş T E
	Contrasemnează:
	Aczél Melinda Cecília



