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  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. 50/2022  

privind participarea Comunei Ozun la Programul aferent „Planului Național de Redresare 

și Reziliență”, cu proiectul „Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău”   

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4596/28.04.2022, întocmit de secretatul 

general al U.A.T. Comuna Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4597/28.04.2022 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 Ordinul comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, 

Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Culturii nr. 352/698/2776/2022 

privind aprobarea Planului de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural în vederea 

sporirii competivității sectorului turismului din România; 

 Având în vedere Ordinul comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, 

Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Culturii, Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației nr. 365/722/2781/526/2022 privind aprobarea Listei 

obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/culturale, în 

vederea restaurării acestora; 

 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. – (1) Se aprobă participarea Comunei Ozun la Programul aferent „Planului Național 

de Redresare și Reziliență”, cu proiectul „Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău”.  

 (2) Consiliul Local al comunei Ozun își asumă contravaloarea cheltuielilor inerente realizării 

investiției care nu sunt eligibile din PNRR. 

 ART. 2. – Se mandatează d-na Bordás Enikő, primarul comunei Ozun cu semnarea tuturor 

documentelor legate de acest proiect. 

 ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei 

Ozun. 

 

 Ozun, la 03 mai 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

            ZÁTYI TIBOR                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 


