
             ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL          

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 64/2020 
 

privind actualizarea proiectului tehnic, devizului general și modificarea documentației de 
atribuire aferentă investiției „Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în 

Comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”.   
 
 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7690/14.08.2020 a Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7691/14.08.2020 al primarului comunei Ozun 
dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al comunei Ozun; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 32/2017 privind 
implementarea proiectului CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚĂ CU PROGRAM 
PRELUNGIT ÎN COMUNA OZUN, SAT OZUN, JUDEȚUL COVASNA; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 95/2019 privind 
aprobarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru investiția „Construire și 
dotare grădiniță cu program prelungit în Comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”, aprobarea 
aplicării procedurii simplificate, varianta online, precum și desemnarea Comisiei de evaluare și a 
expertului cooptat; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 13/2020 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”; 

Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și art. 71-75 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 126-131 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, aprobate cu HG. nr. 395/2016, cu modificările și completările 
ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d din OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART. 1. - Se aprobă proiectul tehnic (parte scrisă și parte desenată) actualizat în urma 

obținerii avizului ISU nr. 39/20/SU-CV/PSI din 23.09.2020 aferent investiției „Construire și 
dotare grădiniță cu program prelungit în Comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”, conform 
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. - Se aprobă devizul general faza PTH actualizat, bugetul indicativ actualizat ”, 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna. 
 

(conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre) și realocările liniilor 
bugetare de mai jos, ca urmare a devizului general al investiției, faza PTH actualizat: 

Linie bugetară 

Inițial Propus 

Eligibil Neeligibil 

(ca urmare a 
bugetului 
anexă la 

contractul de 
finanțare) 

(ca urmarea 
actualizării PTH) 

Linia 3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli 
pentru obţinerea de avize,acorduri şi 
autorizaţii 

8166,35 lei/ 
1753 euro 

8166,35 lei/ 
1753 euro 

0.00 
8166,35 lei/ 
1753 euro 

Linia 3.3  
Expertizare tehnică 

5101.06 lei/ 
1095 euro 

5101.06 lei/ 
1095 euro 

0.00 
5101.06 lei/ 
1095 euro 

Linia 3.8.2 
Dirigenţie de şantier 

18.000 lei/ 
3863.90 euro 

18.000 lei/ 
3863.90 euro 

0.00 
0.00 

18.000 lei/ 
3863.90 euro 

Linia 4.1 1.826.883,58 lei/ 1.858.148,43 lei/ 1.858.148,43 lei/ 0.00 

Construcții și instalații 392.161,34 euro 398872,69 euro 398872,69 euro   

Linia 4.2 9427.04 lei/ 9427.04 lei/ 0.00 9427.04 lei/ 

Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale 

2023,62 euro 2023,62 euro 0.00 2023,62 euro 

Linia 5.2.2 10439.26 lei/ 10595.58 lei/ 10595.58 lei/ 0.00 

Cota aferentă ISC. Pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii 

2240.91 euro 2274.46 euro 2274.46 euro 0.00 

Linia 5.2.3 2087.85 lei/ 2119.11 lei/ 2119.11 lei/ 0.00 
Cota aferentă ISC. Pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii 

448.18 euro 454.89 euro 454.89 euro 0.00 

Linia 5.2.4 10439.26 lei/ 10595.58 lei/ 0.00 10595.58 lei/ 
Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor – CSC. 

2240.91 euro 2274.46 euro 0.00 2274.46 euro 

Linia 5.2.5 10439.26 lei/ 10595.58 lei/ 5270.21 lei 5325.37 lei 

Taxe pentru acorduri, avize conforme 
şi autorizaţia de construire/desfiinţare 

2240.91 euro 2274.46 euro 1131.31 euro 1143.15 euro 

ART. 3. - Se înlocuiește anexa la HCL. nr. 95/2019 în urma modificării documentației de 
atribuire a contractului de lucrări pentru investiția „Construire și dotare grădiniță cu program 

prelungit în Comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna”, conform anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4. - Celelalte prevederi ale HCL. nr. 95/2019 rămân neschimbate. 
ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 
comunei Ozun. 

 
Ozun, la 20 august 2020. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS             SECRETAR GENERAL 
             BARTALIS FRUZSINA 


