
           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. 135/2022 

 

privind aprobarea ajustarea restului de executat al obiectivului de investiții „Construire și 

dotare grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul Covasna” 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12833/19.12.2022 al Biroului financiar contabil, 

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

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12834/19.12.2022 al primarului comunei Ozun, d-

na 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. 91/2021 privind 

actualizarea prețului Contractului de lucrări nr. 6585/197 din 16.06.2021, încheiat între Comuna 

Ozun, S.C. GRAND TEHNOLOGY SYSTEM S.R.L, ca urmare intrării în vigoare a prevederilor 

O.G nr. 15/2021; 

Având în vedere Contractul de finanțare nr. CO720EN00011771500360/29.03.2018, încheiat 

între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și U.A.T. Comuna Ozun; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor O.U.G nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) 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. – Se aprobă ajustarea restului de executat la data de 13.09.2022 al obiectivului de 

investiții „Construire și dotare grădinița cu program prelungit în comuna Ozun, sat Ozun, județul 

Covasna”, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 64/2022, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

o Rest de executat la data de 13.09.2022:   1.991.614,82 lei fără TVA; 

o Valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele:  1.039.743,50 lei fără TVA. 

 ART. 2. – Se aprobă Actul adițional nr. 2/2022 la Contractul de lucrări nr. 6585/197 din 

16.06.2021, pentru constituirea, evidența și modul de utilizare a rezervei de implementare. 

 ART. 3. – Rezerva de implementare se constituie și va fi plătită în condițiile prevăzute de 

O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare. 

 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 

 

 

 


