
            ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 04/2022 

 

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 

executat, cofinanțarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici actualizați al investiției 

„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), 

comuna Ozun, judeţul Covasna” 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 313/12.01.2022 al Biroului financiar contabil, 

achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 314/12.01.2022 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. 88/2021 privind aprobarea devizului 

general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat, cofinanțarea proiectului și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați al investiției „Modernizare drum comunal DC16 Km 

0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna”; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului cadru al 

documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

- prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului M.D.R.A.P nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național 

de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului 

naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din O.U.G nr. 6/2017 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

În baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d) și alin. (14) 

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 indicatorii tehnico-economici actualizați după finalizarea procedurilor 

de achiziție publică, aferente investiției  „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, 
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Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna”, conform anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. – Se aprobă devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de 

executat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent investiției „Modernizare drum 

comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul 

Covasna”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3. – Se aprobă cofinanțarea proiectului „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 

- 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna” din bugetul local 

al Comunei Ozun, cu suma care nu este eligibilă prin programul P.N.D.L, conform tabelului cuprins 

în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 4. – Se revocă H.C.L nr. 88/2021, precum și orice alte dispoziții contrare.  
ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 19 ianuarie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ            

           BORDÁS ÉVA                              SECRETAR GENERAL 

             BARTALIS FRUZSINA 

 

 


