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HOTĂRÂREA NR. 29/2022 

 

privind aprobarea participării Comunei Ozun la „Programul județean pentru dotarea 

spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024, cu proiectul „Înființarea 

Centru de tineret și dotarea spațiului prin achiziționarea de mobilier, echipamente audiovizuale, IT 

și accesorii pentru jocuri de societate, situat în localitatea Sântionlunca, Comuna Ozun” 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2104/28.02.2022, întocmit de secretatul 

general al U.A.T. Comuna Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2105/28.02.2022 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 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 132/2021 cu 

privire la aprobarea „Programului județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de 

tineret”, în perioada 2021-2024; 

 În baza prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu alin. (9) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) 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 participarea Comunei Ozun prin Consiliul Local al comunei Ozun la 

„Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024, 

cu „Înființarea Centru de tineret și dotarea spațiului prin achiziționarea de mobilier, 

echipamente audiovizuale, IT și accesorii pentru jocuri de societate, situat în localitatea 

Sântionlunca, Comuna Ozun”, pentru spațiul cu suprafața de 136 mp., destinat realizării 

proiectului din clădirea Remizei PSI situată la adresa Comuna Ozun, satul Sântionlunca, str. 

Berde Mozsa nr. 114 (în actualitate nr. 93), identificată prin poziția nr. 3 din anexa nr. 29 la 

Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 ART. 2. – Spațiul prevăzut la art. 1. va funcționa fără schimbarea destinației, la adresa 

specificată prin prezenta hotărâre, pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la data finalizării 

proiectului.      

 ART. 3. – Se aprobă cofinanțarea proiectului „Înființarea Centru de tineret și dotarea 

spațiului prin achiziționarea de mobilier, echipamente audiovizuale, IT și accesorii pentru jocuri 

de societate, situat în localitatea Sântionlunca, Comuna Ozun” din bugetul local al comunei 

Ozun, în proporție de cel puțin 50% din valoarea totală a proiectului. 

 ART. 4. – (1) Se aprobă asocierea Comunei Ozun prin Consiliul Local al comunei Ozun 

cu Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea derulării proiectului „Înființarea 

Centru de tineret și dotarea spațiului prin achiziționarea de mobilier, echipamente audiovizuale, IT și 

accesorii pentru jocuri de societate, situat în localitatea Sântionlunca, Comuna Ozun” în cadrul 

„Programului județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024. 



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. 

 

 (2) Se aprobă modelul Acordului de asociere, care se va încheia între Comuna Ozun prin 

Consiliul Local al Comunei Ozun și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (3) Cu semnarea Acordului de asociere arătat la alin. (2) se mandatează d-na Bordás 

Enikő, Primarul Comunei Ozun. 

ART. 5. – Prezenta hotărâre va însoți cererea de finanțare nerambursabilă din fonduri 

publice privind „Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în 

perioada 2021-2024. 

ART. 6. – Se desemnează d-na Szabó Anna-Mária, viceprimar, ca responsabil pentru 

funcționarea spațiului care face obiectul proiectului conform destinației prevăzute la art. 1, precum și 

pentru folosința bunurilor achiziționate în cadrul proiectului numai în scopul desfășurării activităților de 

tineret. 

ART. 7. – Se mandatează d-na Bordás Enikő, primarul comunei cu întreprinderea tuturor 

demersurilor necesare depunerii proiectului și cu semnarea tuturor documentelor legate de acest 

proiect. 

 ART. 8. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei 

Ozun. 

   

 Ozun, la 10 martie 2022. 
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