
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 37/2018
privind aprobare valorii de investiție a proiectului  „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA OZUN, SAT OZUN,

JUDEȚUL COVASNA” si  solicitarea Scrisorii de garanție din partea
 Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2018,
Având  în  vedere  expunerea  de  motive  al  primarului,  respectiv  raportul  de

specialitate al Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe, 
Ținând cont de prevederile:

 Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare; 

 H.G.  nr.  226/2015  privind  stabilirea  cadrului  general  de  implementare  a  măsurilor
programului  național  de  dezvoltare  rurală  cofinanțate  din  Fondul  European  Agricol
pentru  Dezvoltare  Rurală  și  de  la  bugetul  de  stat,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

 Avand in vedere Hotararea nr. 17 din 13.02.2018 privind aprobarea bugetului general al
comunei Ozun pe anul 2018;

In temeiul prevederilor art.36  alin.2 lit.b), alin.4 lit. „d” , art.45 alin.(1) din Legea
administratiei  publice  locale  nr.215  /2001,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;

HOTARĂȘTE:

Art. 1 -  Se aproba valoarea de investitie a Proiectului  „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
GRĂDINIȚĂ  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  ÎN  COMUNA  OZUN,  SAT  OZUN,  JUDEȚUL
COVASNA”, in valoare totala de 2.781.478,54 lei din care valoarea eligibila de 2.285.832,78 lei si
si  valoare  neeligibila  de  495.645,76  lei,  conform  Contractului  de  finantare  nr.
C0720EN00011771500360 /29.03.2018;

Art. 2 - Se aproba solicitarea scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN, reprezentând
100%  din  valoarea  avansului  de  1.141.332,50  lei  din  cadrul  Contractului  de  finantare  nr.
C0720EN00011771500360 /29.03.2018;

Art.  3 - Se  aproba  bugetul  de  venituri  si  cheltuieli,  previzionat  pentru  perioada  de
valabilitate  a Scrisorii  de garanție  si  pentru derularea Proiectului  „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
GRĂDINIȚĂ  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  ÎN  COMUNA  OZUN,  SAT  OZUN,  JUDEȚUL
COVASNA”;

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va răspunde Primarul
comunei Ozun, Istvan Raduly, prin aparatul de specialitate;

Art.5 - Prezenta va fi comunicata: Primarului comunei Ozun, Biroului financiar contabil,
achiziţii publice, impozite şi taxe, precum si Instituției Prefectului Județului Covasna.

Ozun, la 19 aprilie 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor 

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia


