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

HOTĂRÂREA
nr. 45 din 27 mai 2016
prvind implementarea proiectului
„Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna”

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. 4631/18.05.2016, 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. 4631/18.05.2016 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. 37/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției „Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna”,
întrunit în ședință extraordinară,

Consiliul Local al Comunei Ozun adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ”Modernizare străzi în comuna
Ozun, judeţul Covasna”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. – Necesitatea și oportunitatea investiției rezultă din nevoia îmbunătățirii
infrastructurii rutiere a localităților arondate Comunei Ozun. Implementarea proiectului va
contribui esențial la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de infrastructura rutieră în
această zonă rirală și va avea ca rezultat facilitarea circulației pe străzile comunale,
facilitarea accesului la instituții sociale și de interes public, precum și la investițiile private
finanțate – între altele – din fonduri europene, creșterea potențialului economic al zonei
prin crearea de oportunități investiționale din partea agenților economici și prin atragerea
turiștilor.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local al Comunei
Ozun pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. – Comuna Ozun se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. – Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia,dl.
Dr. RÁDULY István, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, care se
desemnează pentru semnarea contractului de finanțare și pentru întreținerea oricărei
legături cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Ozun.
Art. 7. - 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.
Ozun, la 27 mai 2016.

L.S.

Președintele de ședință,

Contrasemnează:

Szabó Annamária

Secretarul comunei Ozun
Aczél Melinda Cecilia

……………………..

…………………..

Anexa nr. 1.
La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. 38/18 mai 2016.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna
in RON/EUR la cursul ECB din 06.05.2016., unde 1 EUR = 4,5005 RON
1. Valoarea totală a investiţiei
mii RON
mii EUR
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA)
6.110.000
1.357.627
- din care: C+M
5.640.000
1.253.194
Valoarea totală a investiţiei (fără TVA)
5.097.283
1.132.604
- din care: C+M
4.700.000
1.044.328
2. Capacităţi
Numărul străzilor ce vor fi reabilitate
buc
10
Lungimea străzilor comunale ce vor fi reabilitate
km
4,300
Lățime parte carosabilă
m 3,0/4,0/4,50/5,0/5,50
Lățime platformă drum
m
3,30 m…12,80
4
cm
beton
asfaltic
BA16;
Sistemul rutier
- 5 cm beton asfaltic BAD20 ;
- 15 cm piatră spartă;
- 15 cm strat de balast :
- 15 cm strat de formă din pământuri coezive stabilizate
cu lianţi hidraulici rutieri :
- borduri pentru încadrarea părții carosabile;
- amenajare intersecții cu drumurile laterale;
- șanțuri neprotejate, șanțuri și rigole betonate;
- podeţe pentru evacuarea apelor meteorice;
- semnalizare verticală şi orizontală.

3. Durata de realizare a investiţiei
4. Finanţarea obiectivului
Valoarea totală eligibilă a investiţiei
- din care finanţat din contribuţia Guvernului
României şi a Uniunii Europene
- din care finanţat din bugetul Comunei Ozun
Valoarea totală neeligibilă a investiţiei
- din care finanţat din bugetul Comunei Ozun
5. Numărul locuitorilor deserviți de proiect
6. Agenții economici deserviți de proiect

luni
mii RON
5.400.600
5.400.600

36
mii EUR
1.200.000
1.200.000

0
709.400
709.400

0
157.627
157.627
4430
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a următoarelor
documente și informații:
b) prefectului
județului.”
a) proiectele
bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea
5)
art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija sespre consultare publică;
cretarului
unității
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b) comunicările
prevăzute
la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;
d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante, în maximum 5
zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;
e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.
(3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după
încărcarea informațiilor.”

