ROMANIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 83/2015

cuăprivireălaăcompletareaăH.C.L.ănr.ă75/2015ăprivindăaprobareaăConven ieiădeă
colaborare pentruăimplementareaăinvesti ieiă„Realizare racorduri individuale
la obiectivul Sistem deăcanalizareăînăcomunaăOzun,ăsateleăBicfal uăși
Lisn uă– județulăCovasna” in cadrul Proiectului INPC
ConsiliulăLocalăOzun,ăjudețulăCovasna,
întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă21 octombrie 2015,
analizând expunerea de motive a primarului comunei Ozun, respectiv raportul de specialitate
înaintatădeăc tre Compartiment administrativ-gospod resc,
având în vedere prevederile Acordului de împrumut nr. LN 4873-ROă dintreă Româniaă şiă
Bancaă Interna ional ă deă Reconstruc ieă şiă Dezvoltare,ă referitoră laă finan area Proiectului «Controlul
Integrată ală Polu riiă cuă Nutrien i»,ă înă valoareă deă 50ă milioaneă euroă echivalentă șiă - Acordului de
asisten ă financiar ă nerambursabil ă nr.ă TFă 058040-ROă dintreă Româniaă şiă Bancaă Interna ional ă deă
Reconstruc ieăşiăDezvoltareăac ionândăînăcalitateădeăAgen ieădeăImplementareăaăFacilita iiăGlobaleădeă
Mediu, referitorălaăfinan areaăProiectuluiă«Controlul IntegratăalăPolu riiăcuăNutrien i» în valoare 5,5
milioane dolari SUA echivalent, ratificate prin Legea nr. 228/2008, amendateă prină Hot rârea
Guvernuluiănr.ă338/2013ășiăHot râreaăGuvernuluiănr.ă853/2013;ă
ținândă contă deă Ordinulă nr.ă 1820/21.11.2007 al Ministrului mediuluiă şiă dezvolt riiă durabile,ă
prină careă aăfostăînfiin atǎăUnitateaădeăManagementă ală Proiectuluiă «Controlulă Integrată ală Polu rii cu
Nutrien iă»,ăunitateăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăaflat ăînăsubordineaăMinisteruluiăMediului;
înă bazaă art.ă 60ă dină Legeaă nr.ă 24ă dină 27ă martieă 2000ă privindă normeleă deă tehnic ă legislativ ă
pentruăelaborareaăactelorănormativeărepublicat ,ă
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art.ă 45ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” din Legea nr.
215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ,ă
HOTĂRĂŞTE
Articol unic - H.C.L.ă nr.ă 75/2015ă privindă aprobareaă Conven ieiă deă colaborareă pentru
implementareaă investi iei „Realizare racorduri individuale la obiectivul Sistem de canalizare în
comunaă Ozun,ă sateleă Bicfal uă șiă Lisn uă – județulă Covasna” in cadrul Proiectului INPC, se
completeaz dup cum urmeaz :
1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1., cuăurm torulăcuprins:
Art. 1^1. – Comuna Ozun se obligă să contribuie din fonduri proprii la co-finanţarea
Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi» în limita a 69.386,00 lei, conform structurii
indicative a bugetului stabilită în Anexă la Convenție, pentru investiția „Realizare racorduri
individuale la obiectivul Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalău și Lisnău – județul
Covasna”
Ozun, la 21 octombrie 2015.
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Molnár Éva

Difuzare:






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

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

