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  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 71/2021 
 

privind mandatarea d-nei primar Bordás Enikő ca reprezentant legal al contractelor de 
finanțare aflate în implementare, semnate între Comuna Ozun și Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8752/13.08.2021 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8753/13.08.2021 al primarului comunei Ozun, 

d-na ec. Bordás Enikő; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 
Având în vedere prevederile: 
- contractului de finanțare nr. CO760PN00011671500009/05.09.2017 - Restaurarea și 

conservarea clădirii fostei biblioteci (Conacul Pünkösti) din comuna Ozun; 
- contractului de finanțare nr. CO720EN00011771500360/29.03.2018 - Construire și 

dotare grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna; 
- contractului de finanțare nr. C0720AN00021671500328/03.07.2017 - Modernizarea și 

extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, judeţul Covasna; 
- contractului de finanțare nr. C0720RN00011771500007/24.08.2017 - Modernizare 

străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna; 
- contractului de finanțare nr. CO760CN00031771500329/26.06.2018 - Reabilitarea și 

modernizarea căminului cultural din satul Lisnău (Ozun); 
- contractului de finanțare nr. C1920072S220271505905/08.10.2019 - Reabilitarea 

Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din 
Comuna Ozun, Sat Lisnău; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și alin. (14) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 ART. 1. – Se mandatează d-na ec. Bordás Enikő, primarul Comunei Ozun, județul 
Covasna, ca reprezentant legal al contractelor de finanțare aflate în implementare, semnate cu 
A.F.I.R. România, astfel: 
 1. Restaurarea și conservarea clădirii fostei biblioteci (Conacul Pünkösti) din comuna 
Ozun, contract de finanțare nr. CO760PN00011671500009/05.09.2017; 

2. Construire și dotare grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul 
Covasna, contract de finanțare nr. CO720EN00011771500360/29.03.2018; 

3. Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Ozun, judeţul 
Covasna, contract de finanțare nr. C0720AN00021671500328/03.07.2017; 

4. Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna, contractului de finanțare nr. 
C0720RN00011771500007/24.08.2017; 

5. Reabilitarea și modernizarea căminului cultural din satul Lisnău (Ozun), contractului 
de finanțare nr. CO760CN00031771500329/26.06.2018; 



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

6. Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului 
de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău contractului de finanțare nr. 
C1920072S220271505905/08.10.2019, 
 în relația cu A.F.I.R, în dublă sa calitate și de ordonator principal de credite. 
 ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
Comunei Ozun, d-na ec. Bordás Enikő. 
 
 Ozun, la 18 august 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
         MOLNÁR ANDRÁS        SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


