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HOTĂRÂREA NR. 69/2019 
privind modificarea Hotărârii nr. 52/2017 privind implementarea proiectului 

„Construire capela mortuară - Ozun” 
 

 

Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna, 

întrunit în şedinţa sa extraordinară din 28 august 2019, 

analizând referatul de aprobare, întocmită de primarul comunei, privind necesitatea 

modificării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 52/2017 privind investiția 

"Construire capela mortuară - Ozun”, 

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 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. 52/2017 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. În urma intrării în vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, se aprobă modificarea 

indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea nr. 52/2017 privind implementarea 

proiectului "Construire capela mortuară - Ozun”, în conformitate cu Anexa nr. 1. la prezenta 

Hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă devizul general actualizat după încheierea contractelor de achiziție 

aferent investiției " Construire capela mortuară - Ozun”, în conformitate cu Anexa nr. 2. la prezenta 

Hotărâre. 

Art. 3. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează 

primarul Comunei Ozun, dl dr. Ráduly István. 

   
  Ozun, la 28 august 2019. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Szabó Anna Mária  

 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 1 ex. Primar 

 

Contrasemnează: 

secretarul general UAT, 

Aczél Melinda Cecília 


	H O T Ă R Ă Ş T E

