ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 2/2014
privind instrumentarea proiectului „Modernizarea
subsolului Primăriei Ozun”

Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din 16 ianuarie 2014,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul comunei, privind necesitatea
instrumentării proiectului „Modernizarea subsolului primăriei Ozun”, proiect ce urmează a
fi depus pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile din fonduri FEADR prin Asociaţia
Grupul de Acţiune Locală Progressio, în cadrul Măsurii 41-322L – Renovarea şi dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale;
având în vedere H.C.L. nr. 39/2013 privind aprobarea documentaţiei de aprobare a
lucrărilor de intervenţie pentru investiţia „Modernizarea subsolului Primăriei comunei
Ozun”;
ţinând cont de prevederile art. 9 şi 11 din H.G. nr 224/2008 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltarea Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Măsura 322 – Renovarea
şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală
şi punerea în valoare a moştenirii rurale din cadrul PNDR, precum şi a Apelului de selecție
Măsura 41-322L-4/13 lansată de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Progressio;
având în vedere art. 53 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “a”, alin. (6) lit „a”, pct.
10, 13, 14 şi 16, respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/200l privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei „Modernizarea
subsolului primăriei Ozun”, cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Se aprobă înaintarea unei cereri de finanţare privind proiectul de mai sus în
cadrul Măsurii 41-322L Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale al PNDR prin
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Progressio, Apelul de selecție Măsura 41-322L-4/13.

Art. 3. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii privind
„Modernizarea subsolului primăriei Ozun”, cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în
Anexa nr. 2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se constată că la data de 1 iulie 2013 Comuna Ozun are 4627 locuitori.
Art. 5. Consiliul Local se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi
gestionarea investiţiei pe o perioada de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată
în exploatare.
Art. 6. Se aprobă suportarea din bugetul Comunei Ozun a cheltuielilor neeligibile şi
a acelor cheltuieli eligibile, care depăşesc valoarea maximă a fondurilor nerambursabile care
pot fi alocate pentru realizarea investiţiilor.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul Comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.
Ozun, la 16 ianuarie 2014.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kozma Bela

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:
−
1 ex. la dosar cu hotărâri
−
1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
−
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
−
1 ex. Primar
−
1 ex. în dosarul Cererii de Finanţare

Anexa nr. 1. la H.C.L. nr. ..../2014.
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
PRIMAR

FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢII
investiției
„Modernizarea subsolului primăriei Ozun”
Necesitatea şi oportunitatea investiţiilor se justifică prin faptul că Consiliul Local al
Comunei Ozun nu are o sală de şedință proprie, şedințele ordinare şi extraordinare desfăşurându-se
în biroul secretarului comunei. În mod asemănător, nu are nici o încăpere adecvată pentru arhivă,
documentele ce trebuie să fie arhivate aflându-se în locații improprii.
Prin modernizarea, reabilitarea şi reamenajarea subsolului clădirii sub nr. 75 al localității
Ozun, clădire care adăposteşte primăria comunei se va crea o sală de şedințe adecvată scopului
urmărit, cu grupuri sanitare separate pe sexe, oficiu şi garderobă, respectiv se vor amenaja două
încăperi pentru arhivă.
Investiția are la bază expertiza tehnică realizată de LINEA SRL prin expertul tehnic
autorizat ing. Bodor M. Pál Csaba. Documentaţia de avizarea a lucrărilor de intervenţii a fost
elaborată de PROIECT COVASNA SA, şi a fost avizată de instituţiile şi organele abilitate.
Investiția se propune a fi finanțată în cadrul Măsurii 41-322L Renovarea şi dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale, componenta B) Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru
populația rurală, litera b) Renovarea clădirilor publice al PNDR prin Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală Progressio, Apelul de selecție Măsura 41-322L-4/13.

PRIMAR,
Dr. Ráduly István

Anexa nr. 2.
La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. …/… ianuarie 2014.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„Modernizarea subsolului primăriei Ozun”

1.

2.
3.
4.

in RON/EUR la cursul ECB din 08.05.2013., unde 1 EUR = 4,3123 RON
Valoarea totală a investiţiei
mii
mii EUR
RON
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA)
276,779
64,184
- din care: C+M
190,587
44,196
Valoarea totală a investiţiei (fără TVA)
224,432
52,045
- din care: C+M
155,391
35,642
Capacităţi
Aria desfășurată reabilitată
mp
231,18
Costurile specifice
mii lei/mp
0,824
Durata de realizare a investiţiei
luni
8
Finanţarea obiectivului
mii
mii EUR
RON
Valoarea totală eligibilă a investiţiei
215,356
49,940
- din care finanţat din contribuţia Guvernului
215,356
49,940
României şi a Uniunii Europene
- din care finanţat din bugetul Comunei Ozun
0
0
Valoarea totală neeligibilă a investiţiei
61,423
14,244
- din care finanţat din bugetul Comunei Ozun
61,423
14,244

