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HOTĂRÂREA NR. 55/2019  
privind aprobarea realocări financiare între capitolele bugetare și majorarea valorii 

neeligibile a proiectului „Restaurarea și conservarea clădirii fostei biblioteci  

(conacul Punkosty) din Comuna Ozun”, ca urmare a intrării 

 În  vigoare a  O.U.G. nr. 114/2018 
 

 

Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din 25 iulie 2019,  

analizând referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, privind aprobarea 

realocări financiare între capitolele bugetare și majorarea valorii neeligibile a proiectului 

„Restaurarea și conservarea clădirii fostei biblioteci  (conacul Punkosty) din Comuna 

Ozun”, ca urmare a intrării în  vigoare a  O.U.G. nr. 114/2018, 

ţinând cont de: 

- prevederile art. 15 alin. (1) litera ”d” la H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Anexei nr. 3 și ale art. 5 litera ”d” ale Anexei nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 

privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente 

investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, 

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

- prevederile art. 291 alin. (1) lit. ”b” din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 66 si art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 

domeniul investițiilor publice și a unor masuri bugetare, modificarea si completarea unor 

acte normative si prorogarea unor termene, cu modificările si completările ulterioare, 

- prevederile art. 164 alin. (4) și (5) din H.G. nr. 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, cu 

modificările și completările ulterioare, 

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

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

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1. Se aprobă documentația valorică modificată pentru implementarea proiectului 

„Restaurarea și conservarea clădirii fostei biblioteci (conacul Punkosty) din Comuna Ozun”, 

prezentă în anexa la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din acesta. 

Art. 2.Se aprobă necesitatea solicitării de aprobare a actului adițional la contractul de 

finanțare cu AFIR prin realocări financiare pentru implementarea proiectului „Restaurarea și 

conservarea clădirii fostei biblioteci (conacul Punkosty) din Comuna Ozun”. 

Art. 3. Se aprobă realocările (sumele disponibilizate în urma finalizării procedurilor 

de achiziție pot fi transferate către aceste subcapitole bugetare) între următoarele linii 

bugetare: 

a. de la linia 4.3 realocarea sumei de 9551.45 lei către linia 5.1.1 care să acopere 

valoarea contractată de 18807.71 lei si creșterea manoperei de 520.75  lei. 



b. de la linia 4.3 realocarea sumei de 62 521,22 lei către linia 4.1 (economia rezultata de 

72,072.67 minus 9551,45 valoarea realocată către linia 5.1.1 =62521.22) 

c. de la linia 4.2 realocarea sumei de 15.618,70 lei (întreaga economie) către linia 4.1  

d. de la linia 5.3 realocarea sumei de 49.198,99 lei către linia 4.1, în coloana cheltuielilor 

neeligibile 

Ca urmare a acestor realocări, liniile bugetare vor avea următoarele valori :  

1. linia 5.1.1 – 19.328.46  lei/4258,31 euro, valoarea eligibilă 

2. linia 4.3  – 26.105.90 lei/5751,47 euro, valoarea eligibilă 

3. linia 4.2  – 0 lei 

4. linia 4.1  – 1939893.24 lei / 427.383,39 euro, valoare defalcată astfel :  

 1.890.694,25 lei / 416.544,23 euro, valoare eligibilă 

 49.198,99 lei / 10.839,17 euro, valoarea neeligibilă 

Art. 4. Se aprobă valoarea 209 811,93 lei fără TVA, valoare cu care trebuie 

actualizat contractul de execuție nr. 824/15 din 28.01.2019 diferența dintre 986 950.67 lei – 

777 138,74 lei adică diferența rezultată din costul suplimentar cauzat de actualizare a 

elementelor de manoperă ofertate inițial. 

Diferența de 209811,93 lei va fi acoperită astfel : 

 160.092,19 lei valoare eligibila, de pe linia 4.1 din coloana cheltuielilor eligibile 

 49.198,99lei valoare neeligibilă, de la linia 4.1din coloana cheltuielilor neeligibile 

 520,75 lei  valoare eligibilă,  de pe linia 5.1.1din coloana cheltuielilor eligibile 

Astfel, liniile bugetare care suferă modificări vor avea următoarele valori : 

1. Linia 4.1 va avea o alocare bugetară de 1939893.24 lei /427.383,39 euro, defalcată 

astfel : 

a. 1.890.694,25 lei / 416.544,23 euro, valoare eligibilă 

b. 49.198,99 lei / 10.839,17 euro, valoarea neeligibilă 

2. Linia 5.3 va avea o alocare bugetară de 48566.53 lei/10.699,83 euro, valoare 

neeligibilă 

3. Linia 5.1.1 va avea o alocare bugetară de 19328,46 lei / 4258,31 euro, valoare 

eligibilă 

4. Linia 5.2. se actualizează în consecință la valoarea de 12370,36 lei/2725,35 euro, 

defalcată astfel : 

a. 11733,31 lei lei/2585 euro valoare eligibilă 

b. 637,05 lei/140,35 euro valoare neeligibilă 

Art. 5. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, potrivit legii. 

Art. 6. Consiliul Local 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. 7. Se revocă H.C.L. nr. 44/2019. 

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

comunei Ozun, județul Covasna prin aparatul lui de specialitate. 
 

Ozun, la 25 iulie 2019.  
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Szabó Anna Mária 

 

 

 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe 

 1 ex. primar 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

Contrasemnează: 

secretar general UAT, 

Aczél Melinda Cecília 


