
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL     

Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun 

- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 134/2022 

 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenția de parteneriat nr. 

7001/30.06.2017, încheiat între Comuna Ozun şi Fundația Creștină Diakonia – Sfântu 

Gheorghe 

 

 Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere adresa nr. 340/2022 al Fundației Creștine Diakonia – Filiala Sfântu 

Gheorghe, înregistrată la Primăria comunei Ozun sub nr. 12486/09.12.2022;   

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12830/19.12.2022 al Biroului financiar 

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

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12831/19.12.2022 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 39 lit. b), art. 112 alin. (3) lit. q), art. 119 alin. (2) și art. 136 alin. 

(1) lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) 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 încheierea unui act adiţional la Convenția de parteneriat nr. 

7001/30.06.2017, încheiat între Comuna Ozun şi Fundația Creștină Diakonia – Sfântu Gheorghe. 

 ART. 2. - Se aprobă proiectul actului adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face 

parte integrantă. 

 ART. 3. - Cu semnarea actului adițional se mandatează Primarul comunei Ozun, d-na 

Bordás Enikő. 

 ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul financiar 

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

 

 Ozun, la 21 decembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ             

  BORDÁS ÉVA                              SECRETAR GENERAL 

            BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 



       ANEXĂ la H.C.L. nr. _____/2022 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA OZUN 

PRIMĂRIA 

 ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE 

UZON KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

527130, Ozun, str. Gábor Áron nr. 75. Tel./fax: 0040267, 331 002, 331 003, 

 http://www.ozun.ro, e-mail: primaria@ozun.ro 

 

COMUNA OZUN Nr. ________/________ 

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA – SF. GHEORGHE Nr. ________/________ 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 6/2022 

 LA CONVENȚIA DE PARTENERIAT NR. 7001/30.06.2017 

 

 I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 1.1. COMUNA OZUN, prin Consiliul Local al comunei Ozun, cu sediul în localitatea Ozun 

nr. 75, judeţul Covasna, cod fiscal 4201910, tel. 0267331002, cont bancar 

RO09TREZ24A510103200130X, deschis la B.N. Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentat de d-na 

Bordás Enikő, în calitate de Primar, 

 și  

 1.2. FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA - SF. GHEORGHE, cu sediul în Municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Grof Mikó Imre  nr. 13/C/5, tel. 0267315559, având cod unic de înregistrare 

15020413, cont bancar RO52 BTRL01504205456498XX, deschis la Banca Transilvania, 

reprezentată de d-na Toth Anna în calitate de Director - Departament de servicii pentru vârstnici,  

 având în vedere H.C.L. nr.___/2022 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

Convenția de parteneriat nr. 7001/30.06.2017, încheiat între Comuna Ozun şi Fundația Creștină 

Diakonia – Sfântu Gheorghe; 

 de comun acord, au convenit să încheie prezentul act adițional prin care se modifică 

Convenția inițială, începând cu data de 01.01.2023, după cum urmează: 

 

 ART. 1. Punctul 3.1.5 din Convenție se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „3.1.5. Consiliul Local al comunei Ozun se obligă: - să finanţeze lunar cu suma de 8.000 

lei/lună - cheltuielile de susținere al Serviciului de Îngrijire Socio-medicală la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice, bolnave şi/sau dependente din comuna Ozun, efectuate de Fundaţia Creştină 

Diakonia, sumă ce este prevăzută în bugetul local şi aprobată pentru serviciilor de îngrijire la 

domiciliu;”  

 ART. 2. Punctul 3.2.3 din Convenție se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”3.2.3. Fundaţia Creştină Diakonia se obligă: - să contribuie la finanţarea cheltuielilor de 

administrare şi a cheltuielilor curente cu suma de 8.250 lei/lună;” 

 

 II. Toate celelalte prevederi ale convenției rămân neschimbate. 

 

 Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 COMUNA OZUN       FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA-SF. GHEORGHE             

        PRIMAR        DIRECTOR - Departament de servicii pentru vârstnici 

ec. BORDÁS ENIKŐ                                TOTH ANNA   

                               

              

                       

 

Vizat CFPP.                  Vizat juridic 

 

http://www.ozun.ro/
mailto:primaria@ozun.ro

	Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12830/19.12.2022 al Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;

