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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. 128 /2022 

 

privind aprobarea participării Comunei Ozun, în calitate de partner cofinanțator, în proiectul 

„Întâlnirea Internațională a Fanfarelor în Comuna Ozun” în cadrul apelului de finanțare 

PNRR/2022/C11/I5-1 

 

Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12397/07.12.2022, întocmit de secretarul general 

al U.A.T. Comuna Ozun; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12398/07.12.2022 al primarului comunei Ozun, d-

na Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Ozun; 

Având in vedere Ordinul ministrului culturii nr. 3513/21.11.2022 pentru aprobarea Ghidului 

solicitantului aferent apelului de finanțare nerambusabilă din cadrul Investiției 5-1: Creșterea 

accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. d) și alin. (14) 

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

În temeiul 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. – (1) Se aprobă participarea Comunei Ozun în calitate de partner cofinanțator, în 

proiectul „Întâlnirea Internațională a Fanfarelor în Comuna Ozun” în cadrul apelului de finanțare 

PNRR/2022/C11/I5-1, Componenta 11 - Turism şi cultură, Investiţia 5-1: Creșterea accesului la 

cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural. 

 (2) Promotorul Principal (PP) al proiectului „Întâlnirea Internațională a Fanfarelor în 

Comuna Ozun”este Asociația Culturală „Atlantisz”, cu sediul în Comuna Ozun, str. Gábor Áron nr. 

104, județul Covasna. 

 ART. 2. – Se aprobă contibuția financiară a Comunei Ozun de 10% la valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

 ART. 3. – Se aprobă modelul acordului de co-finanțare, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 4. – Se mandatează Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő, cu semnarea acordului 

menționat la art. 3. 

 ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei 

Ozun. 

  

 Ozun, la 07 decembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ           

          HORVÁTH ZITA                              SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 


