ROMANIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 59/2016
privind aprobarea cofinanțării investiţiei „Realizare racorduri individuale la
obiectivul sistem de canalizare in Comuna Ozun, satele Bicfalău Şi Lisnău Judeţul Covasna”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,
respectiv împuternicirea primarului cu semnarea Contractului de achiziție
publică nr. 32/NCB/2016
Consiliul Local Ozun, județul Covasna,
întrunit în ședința sa ordinară din data de 16 august 2016,
analizând expunerea de motive a primarului comunei Ozun, respectiv raportul de
specialitate înaintat de către Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe
locale,
văzând adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 188946/ UMP/
04.08.2016,
ținând cont de H.C.L. nr. 75/2015 privind aprobarea Convenţiei de colaborare pentru
implementarea investiţiei „Realizare racorduri individuale la obiectivul Sistem de canalizare
în comuna Ozun, satele Bicfalău și Lisnău – județul Covasna” in cadrul Proiectului INPC,
în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273 / 2006, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “b” coroborat cu alin. (4) litera “f” şi ale
art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aprobă cofinanțarea investiţiei „REALIZARE RACORDURI
INDIVIDUALE LA OBIECTIVUL SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA OZUN,
SATELE BICFALĂU ŞI LISNĂU - JUDEŢUL COVASNA”, cu suma de 49.530,02 lei, din
bugetul local Ozun.
(2) Suma aprobată la alin. (1) reprezintă 5% din valoarea totală a investiției.
Art. 2 Se împuterniceşte Primarul comunei Ozun, dl. Raduly Istvan, să semneze
contractul pentru execuția lucrărilor aferente investiției, nr. 32/NCB/2016
Art. 3 Primarul, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Ozun, la 16 august 2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Molnár András

Difuzare:






1 ex. afișare
1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
1 ex. Primar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. UMP din cadrul ministerului de resort

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

