ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 12 / 2016
privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţie „REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE LA OBIECTIVUL
SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA OZUN, SATELE BICFALĂU ŞI LISNĂU JUDEŢUL COVASNA”, finanţat în cadrul proiectului „Controlul integrat al poluării
cu nutrienţi” implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Consiliul Local Ozun, județul Covasna,
întrunit în ședința sa ordinară din data de 17 februarie 2016,
analizând expunerea de motive a primarului comunei Ozun,
având în vedere prevederile art. 3 alin.(1) și 8 din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006, republicată,
ținând cont de prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
în conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii,
în baza art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273 / 2006, și a art. 36
alin. (2) litera “b” coroborat cu alin. (4) litera “d” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “d” coroborat cu alin. (6) litera “a”
pct.14, ale art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat şi indicatorii tehnico-economici
pentru investiţia „REALIZARE RACORDURI INDIVIDUALE LA OBIECTIVUL
SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA OZUN, SATELE BICFALĂU ŞI LISNĂU JUDEŢUL COVASNA”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă contribuţia din bugetul local al comunei Ozun pentru asigurarea
cheltuielilor eligibile în cuantum de 103,412 mii lei / 22,811 mii euro, la cursul de schimb

din data de 31.01.2016 de 1 euro = 4,5337 lei, reprezentând 7,58% din valoarea totală a
investiţiei de 1365,168 mii lei / 301,116 mii euro, din care C+M : 1145,524 mii lei / 252,669
mii euro, conform devizului general.
Art. 3 Se împuterniceşte Primarul comunei Ozun, dl. Raduly Istvan, să semneze
declaraţiile şi acordurile instituţionale necesare investiţiei menţionate la Art. 1 de mai sus.
Art. 4 Primarul, prin organele de specialitate, va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Ozun, la 17 februarie 2016.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Molnár András

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

−
−
−
−
−

1 ex. UMP
1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. afisare

