
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.92/2018
cu privire la modificarea H.C.L. nr. 77 /2018 privind aprobarea documentației de
atribuire a contractului de lucrări pentru investiția „Modernizare străzi în comuna

Ozun, județul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta 
online, precum si desemnarea  Comisiei de evaluare si a experților cooptați

Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit  în şedinţă publică ordinară din data de 26 septembrie 2018; 
analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun,

raportul de specialitate ale Biroului financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe,
raportul comisiei de specialitate nr. 1 şi avizul secretarului comunei Ozun;

ținând  cont  de  Contractul  nr.  C0720RN00011771500007  din  24.08.2017  pentru
acordarea  de sprijin nerambursabil  în  condițiile  Programului  Național  pentru Dezvoltare
Rurală   2014-2020  aferent  proiectului  „Modernizare  străzi  în  comuna  Ozun,  judeţul
Covasna”, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 

în baza art. 59 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, 

având în vedere prevederile :
- Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și

completările ulterioare; 
- 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;

- 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,

în temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic –  H.C.L. nr. 77 /2018 privind aprobarea documentației de atribuire a
contractului  de  lucrări  pentru  investiția  „Modernizare  străzi  în  comuna  Ozun,  județul
Covasna”, aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online, precum si desemnarea
Comisiei de evaluare si a experților cooptați, se modifică după cum urmează: 

Anexa hotărârii se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Ozun, la 26 septembrie 2018.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,
Horváth Zita



Contrasemnează  :
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília

Difuzare:
- 1 ex. Primar
- 1 ex. A.F.I.R.
- 1 ex. Biroul financiar contabil
- 1 ex. Inst. Prefectului


