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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. 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 63/2020 

 
pentru modificarea HCL. nr. 37/2020 privind modificarea HCL. nr. 59/2017 privind 
implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău 

(Ozun)” 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7687/14.08.2020 a Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7688/14.08.2020 a 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 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 37/2020 privind 
modificarea HCL. nr. 59/2017 privind implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare 

cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)” 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 59/2017 privind 

implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural–satul Lisnău (Ozun)”; 
Având în vedere prevederile HCL. nr. 58/2017 privind aprobarea documentației tehnico-

economice aferente investiției „Reabilitare și modernizare cămin cultural–satul Lisnău 

(Ozun)”; 
Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 

C760CN00031771500329/26.06.2018, închietat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi 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. – Anexa nr. 1 aprobată prin HCL. nr. 59/2017 privind implementarea proiectului 

„Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”, și modificată prin HCL. nr. 
37/2020, se înlocuiește cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului 
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 

 


