
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

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. 

 

HOTĂRÂREA NR. 101/2022  

 

privind aprobarea cofinanțării Programului Centru Educațional/Școală după școală din 

bugetul local al comunei Ozun, pentru anul școlar 2022-2023  

 

 Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere adresa Fundației Creștine Diakonia – Sfântu Gheorghe nr. 

147/06.09.2022, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 10139/07.10.2022; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10151/07.10.2022, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10152/07.10.2022 al primarului comunei 

Ozun, d-na ec. Bordás Enikő; 

 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. 90/2021 privind 

încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea 

proiectului Centru Educațional/Școală după școală în Comuna Ozun; 

 În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), e) coroborat cu alin. (7) lit. b) și 

alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 ART. 1. – Se aprobă cofinanțarea Programului Centru Educațional/Școală după școală 

din bugetul local al comunei Ozun, cu suma totală de 46.020 lei (8,5 luni) pentru anul școlar 

2022-2023, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 2. – (1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 

10685/04.10.2021, încheiat între Comuna Ozun, Fundația Creștină Diakonia- Sfântu Gheorghe și 

Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun. 

 (2) Se aprobă proiectul actului adiţional, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 (3) Cu semnarea actului adițional se mandatează Primarul comunei Ozun, d-na Bordás 

Enikő. 

 ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar 

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

 

 Ozun, la 11 octombrie 2022.  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

          HORVÁTH ZITA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 


