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Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
- 1 ex. Compartimentului agricol, cadastru și urbanism din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 36/2020 
 

privind aprobarea executării lucrărilor la investiția „Reabilitare și modernizare cămin 

cultural – satul Lisnău (Ozun)” 
 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4855/28.05.2020 a Biroului financiar 
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4856/28.05.2020 a 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 59/2017 privind 
implementarea proiectului „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău 

(Ozun)”; 
Având în vedere prevederile art. 5 lit. g din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HG. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, d și alin. (4) lit. d din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  

HOTĂRĂŞTE 
  
 ART. 1. – Se aprobă executarea lucrărilor la investiția „Reabilitare și modernizare 

cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”. 
ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului 

financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 03 iunie 2020. 
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