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HOTĂRÂREA NR. 3/2021 
 

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție nr. 128/26.04.2018 emisă de 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.–IFN, 

pentru garantarea avansului proiectului „Construire și dotare grădinița cu program 

prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna” 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 255/11.01.2021 a Biroului financiar contabil, 

achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 256/11.01.2021 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. 37/2018 privind 

aprobare valorii de investiție a proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU 
PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA OZUN, SAT OZUN, JUDEȚUL COVASNA” și  
solicitarea Scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri 
si cheltuieli; 

Având în vedere prevederile art. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi 
diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea  de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în 
zonele rurale; 
 Având în vedere prevederile 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; 

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se aprobă solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie nr. 128/26.04.2018 emisă 
de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA.–IFN, în 
vederea garantării avansului pentru proiectul „Construire și dotare grădinița cu program 

prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna” finanțat în cadrul submăsurii 7.2 al 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Contractul de finanțare nr. 



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

C0720EN00011771500360 din 29.03.2018, încheiat cu Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, până la data de 29.03.2022. 
 ART. 2. – 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 15 ianuarie 2021. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
                      NÉMETH IOAN      SECRETAR GENERAL 
                                                       BARTALIS FRUZSINA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


