
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 33/2021 

 
privind actualizarea devizului general în urma modificărilor tehnice și realocărilor 

financiare între capitolele bugetare aferent investiției “Restaurarea și conservarea clădirii 

fostei biblioteci (Conacul Pünkösti) din comuna Ozun” 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3120/22.02.2021 a Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3195/23.03.2021 a primarului comunei Ozun, 

dl. lect. univ. dr. Ráduly István; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 
Având în vedere prevederile art. 41, art. 44 alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

În baza prevederilor Contractului de finanțare nr. 
CO760PN00011671500009/05.09.2017, încheiat între A.F.I.R. și U.A.T. Comuna Ozun; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), alin. (14) 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 Dispozițiile de șantier (nr. 8-16) emise de proiectantul S.C. Florea 
& Company S.R.L. pentru modificări tehnice aferente proiectului “Restaurarea și conservarea 

clădirii fostei biblioteci (Conacul Pünkösti) din comuna Ozun”, conform anexei nr. 1. 
ART. 2. – În urma acceptării notelor de renunțare și a notelor de comandă suplimentară, 

se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractual de execuție lucrări nr. 824/15 din 
28.01.2019, încheiat cu S.C. Research Consorzio Stabila ARL – Sucursala București, în sensul 
majorării valorii cu suma de 50.652,72 lei, la care se adaugă TVA, de la valoarea de 
1.985.327,60 lei la valoarea de 2.035.980,32 lei, la care se adaugă TVA. 

ART. 3. – Se aprobă bugetul actualizat al proiectului, conform anexei nr. 2, și realocările 
între linii bugetare, după cum urmează: 

 

Linie bugetară 
Conform 

buget inițial 
Conform buget 

actualizat 

Linia 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 
50.936,66 lei 

eligibili 

0 lei 
Valoarea eligibilă de 

50.936,66 lei 

a fost realocată către 

linia 4.1. 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului 

51.567,58 lei 
eligibili 

0 lei 
Valoarea eligibilă de 

48915,06 lei 

a fost realocată către 

linia 4.1. 

Valoarea de 2652,52 lei 

a fost realocată către 

linia 5.2 



 

Linie bugetară 
Conform 

buget inițial 
Conform buget 

actualizat 

 
Linia 3.1 Studii de teren 

 
8.002,26 lei 

eligibili 

 
8.002,26 lei 

valoare neeligibilă 
Valoarea eligibilă de 

7722,77 lei 

a fost realocată către 

linia 5.2 

Valoarea de 279,49 lei a 

fost realocată către linia 

4.5. 

Linia 3.2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații 
1298,15 lei 

Eligibili 
 

62 lei valoare eligibilă 
1236,15 lei 

valoare neeligibilă 
Valoarea eligibilă de 

1236,15 lei 

a fost realocată către 

linia 4.5. 

Linia 3.3 Proiectare și inginerie 
3681,13 lei 

eligibili 

3681,13 lei 
valoare neeligibilă 

Valoarea eligibilă de 

3681,13 lei 

a fost realocată către 

linia 4.5 

Linia 4.1 Construcții și instalații 
1.890.694,23 

lei 
eligibili 

1.990.545,95 lei valoare 
eligibilă 

(1.890.694,23 lei 

+50.936,66 lei (1.2) 

+48.915,06 lei (cap. 2)) 

Linia 4.5 Dotări 
107.628,77 lei 

eligibili 

116.733,62 lei valoare 
eligibilă 

(107.628,77 lei +279,49 

lei (3.1) + 1236,15 lei 

(3.2) + 3681,13 lei (3.3) 

+ 3908,08 lei (5.1.2)) 
Se dorește majorarea 

liniei 4.5 deoarece 
dotările sunt estimate la 

prețuri din 2017. 

Linia 5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului 
3908,08 lei 

eligibili 

0 lei 
Valoarea eligibilă de 

3908,08 lei 

a fost realocată către 

linia 4.5 

Linia 5.2 Comisioane, taxe 
11733,32 lei 

eligibili 

22.108,61 lei eligibil 
(11733,32 + 2652,52 lei 

(cap. 2) +7722,77 lei 

(3.1)) 

 ART. 3. – Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, potrivit legii. 
 ART. 4. – Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. 
 ART. 5. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 29 martie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ 
          BÖLÖNI SÁNDOR       SECRETAR GENERAL 
                                 BARTALIS FRUZSINA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


