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HOTĂRÂREA NR. 75/2020 
 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne – linie de credit 
– în valoare de 4.300.000.00 lei în vederea finanțării unor obiecte 

de investiții de interes public 
 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8531/09.09.2020 a Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8532/09.09.2020 al 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 OUG. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolul IV din Legea 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale HG. nr. 9/ 2007 
privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil referitoare la 
contracte sau convenții; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 40/2016 privind 
implementarea proiectului “RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA CLĂDIRII FOSTEI 
BIBLIOTECI (CONACUL PÜNKÖSTI) DIN COMUNA OZUN” proiect finanţat prin PNDR 
2014-2020, Sm 7.6; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 45/2016 privind 
implementarea proiectului „Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna”; 

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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 30/2018 privind 
implementarea proiectului „Reabilitarea Clădirii fostului Sfat Popular al satului Lisnău pentru 

înființarea centrului de asistență socială din Comuna Ozun, Sat Lisnău”; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 114/2017 privind 

aprobarea investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 116/2017 privind 

aprobarea investiției „Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) – DC16,  

în comuna Ozun, județul Covasna”; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 120/2017 privind 

aprobarea investiției „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – 

Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 118/2017 privind 

aprobarea investiției „Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul 

comunal DC 27  Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun”; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 106/2017 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției „Reabilitarea și modernizarea 

clădirii școlii din localitatea Bicfalău ”; 



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. 
 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. b din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

ART. 1. – Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne – linie de credit – în 
valoare de 4.300.000.00 lei, cu o maturitate de 6 ani. 

ART. 2. – Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 
realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART. 3. – Din bugetul local al comunei Ozun se asigură integral plata serviciului anual al 
datoriei publice locale, a oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de 
interes local, precum și alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1. 

ART. 4. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 
principal de credite are obligația de a publica pe pagina de internet al comunei Ozun următoarele 
date: 

a. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări 
și/sau completări ale acesteia; 

b. valoarea finanțării rambursabile contractate; 
c. gradul de îndatorare al comunei Ozun; 
d. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 

perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e. dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 
f. plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 
(2) Datele prevăzute la alin. 1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 
ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ozun și Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei 
comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 07 septembrie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
  BARTA JÁNOS                        SECRETAR GENERAL 
              BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 


