ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.ă25/2015
privind instrumentarea proiectului „Achizitionare autogreder
pentru Comuna Ozun”

Consiliul Local al Comunei Ozun,ăjude ulăCovasna,
întrunităînăşedin aăsaăextraordinar ădină27 martie 2015,
analizând expunerea de motive nr. 2350/24.03.2015,ă întocmit ă deă primarulă comunei,ă
privindă necesitateaă instrument riiă proiectuluiă Achizitionare autogreder pentru Comuna
Ozun,ă proiectă ceă urmeaz ă aă fiă depusă pentruă ob inereaă uneiă finan riă nerambursabile din
fonduri FEADR prinăAsocia iaăGrupulădeăAc iuneăLocal ăProgressio,ăînăcadrulăM suriiă41322L – Renovareaăşiădezvoltareaăsatelor,ăîmbun t ireaăserviciilorădeăbaz ăpentruăeconomiaă
şiăpopula iaărural ăşiăpunereaăînăvaloareăaămoşteniriiărurale;
inând cont de raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achizițiiăpublice,
având în vedere prevederile art.ă9ăşiă11ădinăH.G. nr 224/2008 privind stabilirea cadrului
generală deă implementareă aă m suriloră cofinan ateă dină Fondulă Europeană Agricolă pentru
DezvoltareaăRural ăprinăProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăRural ă2007-2013;
înăconformitateăcuăprevederileăGhiduluiăsolicitantuluiăpentruăM suraă322ă– Renovarea
şiădezvoltareaăsatelor,ăîmbun t ireaăserviciilorădeăbaz ăpentruăeconomiaăşiăpopula iaărural ă
şiăpunereaăînăvaloareăaămoşteniriiăruraleădinăcadrulăPNDR, precum şi a Apelului de selec ie
M suraă41-322L-2/2015lansat ădeăAsocia iaăGrupulădeăAc iuneăLocal ăProgressio,
având în vedere art. 53 din Legeaă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale,ăăăăăăă
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “a”, alin. (6) lit „a”, pct.
10,ă 13,ă 14ă şiă 16,ă respectivă art.ă 45ă şiă art.ă 115,ă alin.ă (1),ă lit.ă “b” din Legea 215/200l privind
administra iaăpublic ălocal ,ărepublicat ;
HăOăTă ăRă ăŞăTăE
Art.1. Seă aprob ă fundamentareaă necesit iiă şiă oportunit iiă investi ieiă Achizitionare
autogreder pentru Comuna Ozun,ă cuprins ă înă Anexaă nr.ă 1,ă parteă integrant ă dină prezentaă
hot râre.ă
Art. 2. Seăaprob ăînaintareaăuneiăcereriădeăfinan areăprivindăproiectulăde mai sus în
cadrul M suriiă41-322LăRenovareaăşiădezvoltareaăsatelor,ăîmbun t ireaăserviciilorădeăbaz ă
pentruăeconomiaăşiăpopula iaărural ăşiăpunereaăînăvaloareăaămoşteniriiăruraleăalăPNDRăprină
Asocia iaăGrupulădeăAc iuneăLocal ăProgressio,ăApelulădeăselec ieăM suraă41-322L-4/13.

Art. 3. Seă aprob memoriul justificativ privind Achizitionare autogreder pentru
Comuna Ozun, cu indicatorii tehnico-economiciă cuprinşiă înă Anexaă nr.ă 2., care face parte
integrant ădinăprezentaăhot râre.
Art. 4. Seăconstat ăc ăla data de 1 iulie 2014 Comuna Ozun avea 4685 locuitori.
Art. 5. Seă angajeaz ă s ă suporteă cheltuielileă deă mentenan ă şiă gestionareaă investi ieiă
peăoăperioadaădeăcelăpu ină5ăaniădeălaădataălaăcareăinvesti iaăvaăfiădat ăînăexploatare.
Art. 6. Seăaprob ăsuportarea din bugetul Comunei Ozun aăcheltuielilorăneeligibileăşiă
aăacelorăcheltuieliăeligibile,ăcareădep şescăvaloareaămaxim ăaăfondurilorănerambursabileăcareă
potăfiăalocateăpentruărealizareaăinvesti iilor.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezenteiă hot râriă seă îns rcineaz ă
primarul Comunei Ozun.
Ozun, la 27 martie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Dobri Hunor Attila

Difuzare:

1ăex.ălaădosarăcuăhot râri

1ăex.ăBiroulăfinanciarăcontabil,ăimpoziteăşiătaxe

1 ex. Prefecturii jud. Covasna

1 ex. Primar

1ăex.ăînădosarulăCereriiădeăFinan are

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa nr. 1. la H.C.L. nr. 25/2015.
ROMÂNIA
JUDE

ULăCOVASNA

COMUNA OZUN
PRIMAR

FUNDAMENTAREA NECESIT

IIăŞIăOPORTUNIT

II

investi iei
„ACHIZITIONARE AUTOGREDER PENTRU COMUNA OZUN”
Necesitateaă şiă oportunitateaă investi iiloră seă justific ă prină faptulă c ă în domeniul public al
Comunei Ozun – fiindă compus ă dină 7ă localit țiă - seă afl ă oă rețeaă foarteă mareă deă drumuriă șiă str ziă
comunale,ădrumuriăforestiereășiădrumuriădeăexploatareăagricol ,ărespectivăpiețe,ătârguriășiăzoneăverzi,ă
careă necesit ă întrețineriă șiă reparațiiă curenteă peă toat ă perioadaă anului,ă respectivă dez pezireă înă
perioadaădeăiarn .ăÎnăacestăscopăaăfostăînființatăserviciulăpublicădeăadministrareăaădomeniului public
șiăprivatăînăconformitateăcuăHGă71/2002,ăcuăpersonalăaferent,ăcare,ăpeălâng ădotareaăexistent ă(dou ă
buldoexcavatoare,ăunătractorășiă unăvibrocompactor)ănecesit ășiă achiziționareaăunuiă autogreder,ădată
fiindăspecificulăactivit ții.
Investi ia areălaăbaz ămemoriul justificativ elaborat de Sepsi Consult SRL,ăşiăaăfostăavizat
deăinstitu iileăşiăorganeleăabilitate.
Investi ia se propune a fi finan at ă înă cadrulă M suriiă 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
populaţia rurală, litera b) Renovarea clădirilor publice alăăPNDRăprinăAsocia iaăGrupulădeăAc iuneă
Local ăProgressio, Apelul de selec ieăM suraă41-322L-2/2015.

PRIMAR,
dr. Ráduly István

Anexa nr. 2.La Hotărârea Consiliului Local
al Comunei Ozun nr.25/ 2015.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
ACHIZITIONARE AUTOGREDER PENTRU COMUNA OZUN
in RON/EUR la cursul ECB din 26.03.2015., unde 1 EUR = 4,4270 RON
1.ăValoareaătotal ăaăinvesti iei
mii RON
mii EUR
Valoareaătotal ăaăinvesti ieiă(cuăTVA)

573.748

129.602

0

0

462.700

104.517

0

0

Autogreder 100-130 kW

buc

1

3.ăDurataădeărealizareăaăinvesti iei

luni

5

- din care: C+M
Valoareaătotal ăaăinvesti ieiă(f r ăTVA)
- din care: C+M
2.ăCapacit i

4.ăFinan areaăobiectivului

mii RON

mii EUR

Valoareaătotal ăeligibil ăaăinvesti iei

462.700

104.517

- dinăcareăfinan atădinăcontribu iaăGuvernuluiăRomânieiă

462.700

104.517

0

0

Valoareaătotal ăneeligibil ăaăinvesti iei

111.048

25.084

- dinăcareăfinan atădin bugetul Comunei Ozun

111.048

25.084

şiăaăUniuniiăEuropene
- dinăcareăfinan atădinăbugetulăComuneiăOzun

