
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 101/2021 
 

pentru modificarea H.C.L. nr. 84/2020 privind aprobarea valorii investiției a proiectului 
„Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului de 

asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău” și solicitarea scrisorii de garantare din 
partea FNGCIMM – IFN. SA. pentru accesarea avansului de la AFIR, modificată prin 

H.C.L nr. 47/2021 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12382/18.11.2021 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12383/18.11.2021 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 84/2020 privind 
aprobarea valorii investiției a proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului 
Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău” și 
solicitarea scrisorii de garantare din partea FNGCIMM – IFN. SA. pentru accesarea avansului de 
la AFIR, modificată prin H.C.L nr. 47/2021; 

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 art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi 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 modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 84/2020, modificată prin H.C.L nr. 
47/2021, care va avea următorul cuprins: 
 “ART. 1. - Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului 
Sfat Popular al satului Lisnău pentru înființarea centrului de asistență socială din Comuna 
Ozun, Sat Lisnău” în suma de 821.070,74 lei, din care valoarea eligibilă prin proiect de 



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. 
 

368.262,60 lei, valoarea neeligibilă de 322.746,94 lei, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.” 
 ART. 2. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 84/2020, rămân nemodificate. 
 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 25 noiembrie 2021.  
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