ROMÂNIA
Județul Covasna
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OZUN
Codul de înregistrare fiscală: 4201910

HOTĂRÂREA
nr. 40 din 27 mai 2016

privind implementarea proiectului “RESTAURAREA SI CONSERVAREA
CLADIRII FOSTEI BIBLIOTECI (CONACUL PUNKOSTI) DIN COMUNA
OZUN” proiect finanţat prin PNDR 2014-2020, Sm 7.6

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: avizul secretarului Comunei Ozun,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul, în calitatea sa de inițiator, înregistrat
cu nr. 4830/24.05.2016, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 4832/24.05.2016 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ozun pentru administrarea
domeniului public şi privat al comunei administraţia publică locală, gospodărie comunală,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului,
d) constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 18/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente
investiției „Restaurarea si conservarea cladirii fostei biblioteci (Conacul Punkosti) din comuna
Ozun”
Consiliul Local al Comunei Ozun adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 Se aproba necesitatea si oportunitatea investiţiei “RESTAURAREA SI CONSERVAREA CLADIRII FOSTEI BIBLIOTECI (CONACUL PUNKOSTI) DIN COMUNA
OZUN “

Art. 2 Lucrările aferente acestui proiect de investitii vor fi prevazute in bugetul local
al Comunei Ozun pentru perioada de realizare a investitiei in cazul obtinerii finantarii.
Art. 3 Comuna OZUN, prin reprezentantii sai legali, se angajeaza ca investitia “RESTAURAREA SI CONSERVAREA CLADIRII FOSTEI BIBLIOTECI (CONACUL PUNKOSTI) DIN COMUNA OZUN “ nu va fi generator de venituri.
Art. 4 Cheltuielile de intretinere si mentenanta a investitiei vor fi suportate de catre
Comuna Ozun cel putin 5 ani de zile de la data efectuarii ultimei transe de plata.
Art. 5 Principalele caracteristici tehnice ale investitiei sunt cele aprobate prin H.C.L.
nr. 18/2016.
Art. 6 Primarul Comunei Ozun, dr.Ráduly István, este reprezentantul legal al UAT
Ozun pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.
Art. 7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Ozun, prin aparatul sau de specialitate.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Covasna și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ozun.ro.

L.S.

Președintele de ședință,

Contrasemnează:

Szabó Annamária

Secretarul comunei Ozun
Aczél Melinda Cecilia
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