ROMANIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 42/2015
privind aprobarea studiului de fezabilitate şiăaăindicatorilorătehnico-economici
aiăobiectivuluiădeăinvesti ieă„Realizare racorduri individuale la obiectivul
sistem de canalizare in Comuna Ozun, sateleăBicfal uăŞiăLisn uă- Jude ulă
Covasna”,ăfinan atăînăcadrulăproiectuluiă„Controlulăintegratăalăpolu riiăcuă
nutrien i” implementatădeăMinisterulăMediului,ăApelorăşiăP durilor

ConsiliulăLocalăOzun,ăjudețulăCovasna,
întrunităînăședințaăsaăordinar ădinădataădeă23ăiunieă2015,
analizând expunerea de motive a primarului comunei privind aprobarea studiului de
fezabilitate şiă aă indicatoriloră tehnico-economiciă aiă obiectivuluiă deă investi ieă „Realizare
racorduri individuale la obiectivul sistemădeăcanalizareăinăComunaăOzun,ăsateleăBicfal uăŞiă
Lisn uă - Jude ulă Covasna”,ă finan ată înă cadrulă proiectuluiă „Controlulă integrată ală polu riiă cuă
nutrien i” implementatădeăMinisterulăMediului,ăApelorăşiăP durilor,
având în vedere prevederile art. 3 alin.(1) șiă 8 din Legea serviciilor comunitare de
utilit țiăpubliceănr.ă51/2006,ărepublicat ,ă
ținândăcontăde prevederile art. 7 alin. (13) dinăLegeaănr.ă52/2003ăprivindătransparen aă
decizional ăînăadministra iaăpublic ,
în conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobareaă con inutului-cadru al
documenta ieiă tehnico-economiceă aferenteă investi iiloră publice,ă precumă şiă aă structuriiă şiă
metodologieiă deă elaborareă aă devizuluiă generală pentruă obiectiveă deă investi iiă şiă lucr riă deă
interven ii,
în baza art. 44 alin. (1) din Legeaăfinan elorăpubliceălocale nr. 273 / 2006,ășiăaăart. 36
alin. (2) litera “b” coroborat cu alin. (4) litera “d” dină Legeaă nr.ă 215/2001ă aă administra ieiă
publiceălocale,ărepublicat ,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6) litera “a” pct.4
şiă aleă art.ă 45ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” dină Legeaă nr.ă 215/2001ă aă administra ieiă publiceă
locale,ărepublicat ,ă
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprob ă studiulă deă fezabilitateă şiă indicatoriiă tehnico-economici pentru
investi iaă „REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE LA OBIECTIVUL SISTEM DE

CANALIZAREă INă COMUNAă OZUN,ă SATELEă BICFAL Uă ŞIă LISN Uă - JUDE ULă
COVASNA”, conform Anexelor nr. 1 șiă2, careăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Art. 2 Se aprob ă contribu iaă dină bugetulă locală ală comuneiă Ozun pentru asigurarea
cheltuielilor eligibile în cuantum de 70,257 mii lei / 15,900 mii euro, la cursul de schimb din
dataă deă 27.11.2014ă deă 1ă euroă ţă 4,4200ă lei,ă reprezentândă 9.52%ă dină valoareaă total ă aă
investi ieiădeă738,100ămiiăleiă/ă166,991ămiiăeuroădinăcare C+M : 618,882 mii lei / 140,018 mii
euro, conform devizului general.
Art. 3 Se împuterniceşteă Primarulă comuneiă Ozun,ă dl.ă Radulyă Istvan,ă s ă semnezeă
declara iileăşiăacordurileăinstitu ionaleănecesareăinvesti ieiămen ionateălaăart. 1 din prezenta.
Art. 4 Primarul, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prezenta
hot râre.
Ozun, la 23 iunie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Havesch Sarolta

,

Contrasemneaz :
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:






1 ex. afișare
1 ex. Biroul financiar-contabil,ăimpoziteăşiătaxe
1 ex. Primar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. UMP din cadrul ministerului de resort

ROMANIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OZUN

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.42/2015

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE
INVESTI IE “ REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE LA OBIECTIVUL

SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA OZUN, SATELE BICFAL UăŞIăLISN UăJUDE ULăCOVASNA”
Titular : Ministerul Mediului, Apelor şiăP durilor
Beneficiar : U.A.T. Ozun, jude ulăCovasna
Proiectant : S.C. TOTAL PROIECT S.R.L – str. Kossuth Lajos nr. 13, ODORHEIU
SECUIESC
Amplasament : Satele Bicfal uăşiăLisn u,ăcomunaăOzun,ăjude ulăCovasna.
Valoarea investi ieiă:ă738,100ămiiăleiă/ă166,991ămiiăeuro
din care C+M : 618,882 mii lei / 140,018 mii euro
Valorile includ T.V.A. 24%. Cursul lei/Euro la data de 27.11.2014, 1 Euro
=4,4200 lei
Capacit i (înăunit iăfiziceăşiăvalorice):
Capacit i
Mii lei (fara TVA)
Racorduri canalizare
343,345
Lisn u
Racorduri canalizare
253,145
Bicfal u

Unit iăfizice
200 buc.(L=variabil)
219 buc.(L=variabil)

Durata de realizare a investi iei:ă4ăluni
Sursa de finan areă:ă
 667,825 mii lei / 151,091 mii euro, reprezentând 90,48% din valoarea
investi iei,ădinăfonduriărambursabileăacordateădeăBancaăInterna ional ăpentruă
Reconstruc ieă şiă Dezvoltareă (BIRD),ă pentruă implementareaă proiectuluiă
“ControlulăIntegratăalăPolu riiăcuăNutrien i”;
 70,257 mii lei / 15,900 mii euro, reprezentând 9.52% din valoare investi iei,ă
U.A.T.ă Ozun,ă dină fonduriă propriiă sauă acordateă deă Consiliulă Jude eană
Covasna.

