ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREA NR. 94/2015

privindăaprobareaăorganiz riiăşiădesf şur riiămanifest rii
„Ziuaăcomemorativ ăBerdeăMózsa”
Consiliul Local al comunei Ozun,
Întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă19 noiembrie 2015,
analizând Expunerea de motive a Primarului, rapoartele Comisiei de specialitate,
raportul de specialitate al Compartimentuluiăadministrativăgospod rescăşiăavizulăSecretarului
comunei,
înăbazaăLegiiănr.ă273/2006ăprivindăfinan eleăpubliceălocale, anexa 2, cap. II, pct. 9, lit.
„a”, cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a” pct.ă1ăşiă4,ărespectivăart.ă
45ă alin.ă (2)ă şiă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă „b” din Legea 215/2001 privind administra iaă public ă
local ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ărepublicat ,
HOT

R

ŞTE

Art. 1. – (1) Seăaprob ăorganizareaăşiădesf şurareaămanifest riiă“Ziuaăcomemorativ ă
Berde Mózsa”, în ziua de 13 decembrie 2015 în incintaăȘcoliiăGimnazialeăTatrangi Sandor
Ozun – structura Sîntionlunca.
(2)ăProgramulămanifest riiăconstituieăanexaănr.1ălaăprezentaăhot râre.ă
Art. 2. – Seăaprob ăproiectulăContractului de colaborare între Asocia iaăTinerilor din
Sântionlunca şiă Comuna Ozun privind organizarea manifest riiă “Ziuaă comemorativ ă Berdeă
Mózsa”, anexaănr.2ălaăprezentaăhot râre.ă
Art. 3. – Seă aprob ă contribu iaă Comuneiă Ozună laă organizarea manifest riiă “Ziua
comemorativ ăBerdeăMózsa” cu suma de 2000 ron.
Art. 4. – Anexeleănr.ă1ăşiă2ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre
Art. 5. – Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîncredin eaz ăprimarulăcomunei,
Compartimentuluiă administrativă gospod rescă şiă Biroulă financiară contabil,ă achizi iiă publice,ă
impoziteăşiătaxe.
Ozun, la 19 noiembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Molnár Éva

Difuzare:







1 ex. asociatia partener
1 ex. Biroulăfinanciarăcontabil,ăimpoziteăşiătaxe
1 ex. Compartimentuluiăadministrativăgospod resc
1 ex. Primar
1ăex.ăAfişare

,

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa nr. 2 la HCL nr. 94/2015

CONTRACT DE COLABORARE
Nr.ă…………..ădină………………

I.ăP R ILEăCONTRACTULUI
Comuna OZUN,ăcuăsediulăînălocalitateaăOzun,ăstr.ăGaborăAron,ănr.ă75.,ăjude ulăCovasna,ăCIFă4201910ă,ă
reprezentat ădeădr.RádulyăIstvánăavând func iaădeăprimar,ăec.ăBordásăEnikő,ăavândăfunc iaădeăcontabilăşiădeă
AczélăMelindaăCecilia,ăavândăfunc iaădeăsecretar,ăinăcalitateădeăBeneficiar, pe de o parte şiă
Asocia iaăTinerilorădinăSântionlunca, reprezentatăprinăpreşedinteăGaborăLehel,ă
careăînăcalitateădeăcolaboratori,ădeăcomunăacordăauăcuvenităs ăîncheieăprezentulăcontractădeăcolaborareă
înăconformitateăcuăHot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă94ă/2015,ă
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1.ăColaborareaăreglementat ăprinăprezentulăcontractăareăcaăobiect alocarea sumei de maxim 2000
RON înăcursulăluniiădecembrieă2015,ăăînăvedereaăorganiz riiăşiădesf şur riiăămanifest riiăăă„Ziua comemorării
Berde Mózsa”
Art. 2.ă Asocia iaă Tineriloră dină Sântionluncaă ă r spundeă deă bunaă organizareă şiă desf şurareă aă
manifest riiă culturaleă indicateă laă art.ă 1ă dină prezenta,ă respectândă încadrareaă înă sumeleă alocateă deă Comunaă
Ozun.
III.ăMODALIT IăDEăPLAT
Art. 3. Plataă sumeiă datorateă deă c treă Comunaă Ozună seă vaă realizaă înă contulă oficială ală Asocia ieiă
Tinerilor din Sântionlunca.
IV.ăDURATAăCOLABOR RII
Art. 4. Contractul este valabil din data --------------- 2015ă ă pân ă laă onorareaă tuturoră obliga iiloră
asumateălaăart.ă1ăşiă2ădinăprezentaădeăc treăceiădoiăcolaboratori.
V.ăOBLIGA IILEăP R ILOR
Art. 5.ăObliga iileăComuneiăOzun:
Beneficiarulăseăoblig ăs ăachiteăvaloareaăpresta ieiădup ăemitereaăînătermenămaximăădeă10ăăzile.
Art.6.ăObliga iileăAsociatiei Tinerilor din Sântionlunca:
6.1.ăS ăasigureăorganizareaămanifestareaăcuprins ălaăart.ă1ădinăprezentulăcontract.
6.2ăS ăutilizezeăsumaăalocat ănumaiăînăscopulărealiz riiăobiectuluiăprezentuluiăcontract.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 7.ăPrezentulăcontractădeăcolaborareăînceteaz ăînăurm toareleăcazuri:
7.1. Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
7.2. Nerealizarea obiectivului propus.
VII. LITIGII
Art. 8. Oriceăneîn elegeriădintreăp r iăseăvorărezolvaă– deăpreferin ă– peăcaleăamiabil ,ăînăcazăcontrară
litigiileădeăoriceăfelăceădecurgădinăexecutareaăprezentuluiăcontractăvorăfiăsupuseăspreăsolu ionareăinstan eloră
judec toreştiăcompetente.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale.
Comuna Ozun
Primar,
Lect. univ. dr. Ráduly István

Contabil,
ec.ăBordásăEnikő
Aviz juridic,
Aczél Melinda Cecilia

Asocia iaăTinerilorădinăSântionlunca
Reprezentant
Gábor Lehel

