ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR.87/2015
privindăaprobareaăContractuluiădeăfinanțareănerambursabil ăăîncheiatăcuăAFIRăpentruă
proiectul „Reabilitareaăcl diriiăbiblioteciiăcomunaleăOzun”

Consiliul Local al Comunei Ozun, jude ulăCovasna,
întrunităăînăşedin ăpublic ăextraordinar ădinădataădeă06ănoiembrieă2015;ă
analizândă proiectulă deă hot râreă şiă expunereaă deă motiveă aă Primaruluiă Comuneiă
Ozun prină careă seă arat ă oportunitateaă aprob riiă contractuluiă deă finan are nerambursabil ă aă
Proiectului nr. C413322011271563636/17.07.2015.;
v zândă rapoarteleă deă specialitateă aleă compartimentuluiă contabilitate,ă ală comisieiă
buget-finan eăşiăavizulăsecretaruluiăComuneiăOzun;
având în vedere prevederile :
-

Legii nr. 273/2006 privind finan ele publiceă locale,ă cuă modific rileă şi

complet rileăulterioare;ă
-

H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a

m suriloră cofinan ateă dină Fondulă Europeană Agricolă pentruă Dezvoltareă Rural ă prină
Programulă Na ională deă Dezvoltareă Rural ă 2007-2013,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;
-

OUGă nr.ă 79/2009ă privindă reglementareaă unoră m suriă pentruă stimulareaă

absorb ieiă fonduriloră alocateă prină Programulă Na ională deă Dezvoltareă Rural ă pentruă
renovareaă şiă dezvoltareaă spa iuluiă rurală prină creştereaă calit iiă vie iiă şiă diversific riiă
economieiăînăzoneleărurale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăînăspecialăceleăaduseă
OUG 68/2014;
Înătemeiulăart.ă36ăalin.ă(9),ăart.ă45ăalin.ă(2)ălit.ăa)ăşiăart.ă115ăalin.ă(1)ălit.ăb)ădinăLegeaă
nr. 215/2001ăprivindăadministra iaăpublic ălocal ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare;

HOT R ŞTE:
Art.ă 1.ă Aprob ă Contractulă deă finan are nr. C413322011271563636/17.07.2015. cu
toateăacteleăaditionaleăîncheiateădup ăsemnareaăcontractuluiădeăfinan are pentru acordarea de

sprijin nerambursabil în condi iile Programului Na ională pentruăDezvoltareăRural ăăaferentă
proiectului „Reabilitareaă cl diriiă biblioteciiă comunaleă Ozun”, încheiat cu Agen ia pentru
Finan area Investi iilor Rurale, conform anexei nr.ă 1ă careă constituieă parteă integrant ă dină
prezentaăhot râre.
Art.ă 2.ă Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă îns rcineaz ă Primarulă
ComuneiăOzunăşiăcompartimentulăfinanciar-contabilădinăcadrulăPrim rieiăComuneiăOzun.

Ozun, la 6 noiembrie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN

,

Molnár Éva

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia
Difuzare:

1 ex. la dosar cuăhot râri

1 ex. contabilitate

1 ex. Prefecturii jud. Covasna

1 ex. Primar

1 ex. la CRFIR Alba Iulia

1 ex. la FNGCIMM

