
           ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 65/2022 

pentru modificarea și completarea H.C.L. 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 extraordinară; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6483/20.06.2022, întocmit de secretatul general 
al U.A.T. Comuna Ozun; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6484/20.06.2022 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 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 50/2022 privind 
participarea Comunei Ozun la Programul aferent „Planului Național de Redresare și Reziliență”, cu 

proiectul „Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău”; 
Având în vedere Ordinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 891/08.06.2022 

privind aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în 
cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziuea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și 

Cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea 
siturilor turistice; 

În baza prevederilor art. 59-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 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 modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 50/2022, care va avea următorul cuprins: 
 “ART. 1. – Se aprobă depunerea proiectului „Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV 
– Coeziuea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și Cultură, Investiția I1 – Promovarea 
celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, precum și descrierea 
sumară a investiției, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 ART. 2. – Se aprobă completarea H.C.L. nr. 50/2022, după art. 3 se introduce două noi articole art. 
4 și art. 5, cu următorul cuprins: 
 „ART. 4. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Drumul conacelor Comuna Ozun, 

sat Bicfalău”, în sumă de 2.362.896 lei, fără TVA.” 
 ART. 5. – Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău” se vor asigura din bugetul local al comunei 
Ozun.” 
 ART. 3. – Celelalte articole ale H.C.L. nr. 50/2022, rămân nemodificate. 
 ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 23 iunie 2022. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

            ZÁTYI TIBOR                                  SECRETAR GENERAL 
                        BARTALIS FRUZSINA 
 



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. 
 

 
 
 


