
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 113/2022  

 

privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în 

Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 63, județul Covasna” în cadrul apelului de 

proiecte PNRR/2022/C12/I.1.4 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11052/08.11.2022 al Biroului financiar 

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

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11053/08.11.2022 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 de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 

Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, 

Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate; 

 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), lit. d) coroborat cu alin. c) și 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 „Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în 

Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 63, județul Covasna” în vederea contractării și 

finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate 

- Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.4: Centre Comunitare Integrate, 

apelul de proiecte MS-0014. 

 ART. 2. – Se aprobă valoarea totală nerambursabilă a proiectului „Înființarea unui Centru 

Comunitar Integrat în Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 63, județul Covasna”, în 

cuantum de 1.286.301,51 lei (fără TVA) respectiv în cuantum de 1.530.698,79 lei (inclusiv TVA). 

 ART. 3. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării pentru 

acoperirea  cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării. 



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. 

 ART. 4. – Se împuternicește primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Ozun. 

 ART. 5. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local Ozun şi publicare pe site-ul propriu Primăriei comunei Ozun.  

 ART. 6. - 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 noiembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

          HORVÁTH ZITA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


