
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 36/2018
privind aprobarea Contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR

pentru proiectul “Construire si dotare grădinița cu program prelungit
 in Comuna Ozun, Sat Ozun, Județul Covasna“

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2018,
Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei prin care se arată

oportunitatea  aprobării  contractului  de  finanțare  nerambursabilă  a  Proiectului  nr.
C0720EN00011771500360 din 29.03.2018,  respectiv raportul  de specialitate al  Biroul
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe, 

Ținând cont de 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;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. (9), art. 45 alin. (2) lit. b) şi
art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.  1. Aprobă  Contractul  de  finanțare  nr.  C0720EN00011771500360  din
29.03.2018 pentru acordarea de sprijin nerambursabil în condițiile Programului Național
pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferent proiectului „Construire si dotare grădinița cu
program prelungit in Comuna Ozun, Sat Ozun, Județul Covasna”, încheiat cu Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform anexei care constituie parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Primarul
Comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.

Ozun, la 19 aprilie 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Zátyi Tibor 

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar

 1 ex. AFIR


	H O T Ă R Ă Ș T E

