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HOTĂRÂREA NR. 54/2022  

 

privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea moderată a clădirii Dispensarului 

(medical) uman din localitatea Sântionlunca nr. 56, Comuna Ozun, județul Covasna” în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3 

 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5197/10.05.2022, al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5198/10.05.2022 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 Ghidul solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Axa de investiții I.3. Reabilitare moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-
teritoriale; 
 Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență; 
 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (14) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) 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 depunerea proiectului „Reabilitarea moderată a clădirii Dispensarului 

(medical) uman din localitatea Sântionlunca nr. 56, Comuna Ozun, județul Covasna” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C10/I.3, 

Componenta C10 - Fondul Local, Axa de investiții I.3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru 
a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, precum și 

descrierea sumară a investiției, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



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

 ART. 2. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Reabilitarea moderată a clădirii 

Dispensarului (medical) uman din localitatea Sântionlunca nr. 56, Comuna Ozun, județul Covasna”, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART. 3. – Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Reabilitarea moderată a clădirii Dispensarului (medical) uman din localitatea 

Sântionlunca nr. 56, Comuna Ozun, județul Covasna” se vor asigura din bugetul local al comunei 
Ozun. 
 ART. 4. - Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției, 

conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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 16 mai 2022. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

            ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 
           BARTALIS FRUZSINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


