ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 114/2017
privind aprobarea investiției „Modernizare drumuri de interes local
în comuna Ozun, județul Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al
Biroului financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei
Ozun,
în conformitate cu:
- art. 5 lit.”e” din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice,
- H.C.L. nr. 16/2017 privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării
proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Modernizare
drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”,
art. 41., alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” și lit.”d”, coroborat cu alin. (4), lit. “d” și alin. (6)
lit. „a”, pct. 13, respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/200l privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă investiția „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun,
județul Covasna”, și execuția lucrărilor aferente acesteia.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul Comunei Ozun prin aparatul lui de specialitate.
Ozun, la 23 octombrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Lokodi Ana
Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 115/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general,
aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea DALI pentru proiectul
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”





Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al Biroului
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei Ozun,
având în vedere:
Art. 35 și 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
Art. 9 și art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice,
Art. 8 din Ordinul MDRAP 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “d”; art. 45 alin. (1) lit. ”b” din
Legea 215/200l privind administraţia publică locală, republicată;

HO T Ă RĂŞ T E
Art.1. Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici aferente investiţiei
„Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”, cuprinsă în Anexa nr. 1,
parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna
Ozun, județul Covasna” din bugetul local al Comunei Ozun cu suma de 446.573 lei, sumă care nu
este eligibilă prin programul PNDL, cuprinsă în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 3. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de DrumProiect
SRL privind „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, județul Covasna”, cuprinsă,
în format electronic, în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
Comunei Ozun.
Ozun, la 23 octombrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Lokodi Ana

Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda-Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 116/2017
privind aprobarea investiției „Modernizare drum comunal DC16A între
DN11 (Sântionlunca) – DC16, în comuna Ozun, județul Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al
Biroului financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei
Ozun,
în conformitate cu:
- art. 5 lit.”e” din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice,
- H.C.L. nr. 22/2017 privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării
proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Modernizare
drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) – DC16, în comuna Ozun, județul
Covasna”,
art. 41., alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” și lit.”d”, coroborat cu alin. (4), lit. “d” și alin. (6)
lit. „a”, pct. 13, respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/200l privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă investiția „Modernizare drum comunal DC16A între DN11
(Sântionlunca) – DC16, în comuna Ozun, județul Covasna”, și execuția lucrărilor aferente
acesteia.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul Comunei Ozun prin aparatul lui de specialitate.
Ozun, la 23 octombrie 2017

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Lokodi Ana
Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 117/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general,
aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea DALI pentru proiectul
„Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) –
DC16, în comuna Ozun, județul Covasna”





Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al Biroului
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei Ozun,
având în vedere:
Art. 35 și 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
Art. 9 și art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice,
Art. 8 din Ordinul MDRAP 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “d”; art. 45 alin. (1) lit. ”b” din
Legea 215/200l privind administraţia publică locală, republicată;

HO T Ă RĂŞ T E
Art.1. Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici aferente investiţiei
„Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) – DC16,în comuna Ozun, județul
Covasna”, cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Modernizare drum comunal DC16A între DN11
(Sântionlunca) – DC16,în comuna Ozun, județul Covasna” din bugetul local al Comunei Ozun cu
suma de 462.387,00 lei, sumă care nu este eligibilă prin programul PNDL, cuprinsă în Anexa nr. 2,
parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 3. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de
DrumProiect SRL privind „Modernizare drum comunal DC16A între DN11 (Sântionlunca) –
DC16,în comuna Ozun, județul Covasna”, cuprinsă, în format electronic, în Anexa nr. 3, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
Comunei Ozun.
Ozun, la 23 octombrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Lokodi Ana

Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda-Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 118/2017
privind aprobarea investiției „Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton
asfaltic, pe drumul comunal DC27 Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al
Biroului financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei
Ozun,
în conformitate cu:
- art. 5 lit.”e” din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice,
- H.C.L. nr. 23/2017 privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării
proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Reabilitare prin
ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal DC27 Km 0+000 –
5+300, în comuna Ozun”,
art. 41., alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” și lit.”d”, coroborat cu alin. (4), lit. “d” și alin. (6)
lit. „a”, pct. 13, respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/200l privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă investiția „Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton
asfaltic, pe drumul comunal DC27 Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun”, și execuția
lucrărilor aferente acesteia.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul Comunei Ozun prin aparatul lui de specialitate.
Ozun, la 23 octombrie 2017

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Lokodi Ana
Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 119/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general,
aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea DALI pentru proiectul
„Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe
drumul comunal DC27 Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun”





Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al Biroului
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei Ozun,
având în vedere:
Art. 35 și 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
Art. 9 și art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice,
Art. 8 din Ordinul MDRAP 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “d”; art. 45 alin. (1) lit. ”b” din
Legea 215/200l privind administraţia publică locală, republicată;

HO T Ă RĂŞ T E
Art.1. Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici aferente investiţiei
„Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal DC27 Km
0+000 – 5+300, în comuna Ozun”, cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din
beton asfaltic, pe drumul comunal DC27 Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun” din bugetul local al
Comunei Ozun cu suma de 185.465,00 lei, sumă care nu este eligibilă prin programul PNDL.
Art. 3. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de DrumProiect
SRL privind „Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal
DC27 Km 0+000 – 5+300, în comuna Ozun”, cuprinsă, în format electronic, în Anexa nr. 2., care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
Comunei Ozun.
Ozun, la 23 octombrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Lokodi Ana

Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda-Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 120/2017
privind aprobarea investiției „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800,
Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al
Biroului financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei
Ozun,
în conformitate cu:
- art. 5 lit.”e” din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și
completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice,
- H.C.L. nr. 33/2017 privind aprobarea devizului general, aprobarea cofinanțării
proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Modernizare
drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul
Covasna”,
art. 41., alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” și lit.”d”, coroborat cu alin. (4), lit. “d” și alin. (6)
lit. „a”, pct. 13, respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/200l privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă investiția „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800,
Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, și execuția lucrărilor aferente
acesteia.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
primarul Comunei Ozun prin aparatul lui de specialitate.
Ozun, la 23 octombrie 2017

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Lokodi Ana
Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 121/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general,
aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea DALI pentru proiectul
„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) –
Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”





Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţa sa extraordinară din 23 octombrie 2017,
analizând expunerea de motive întocmită de primarul, raportul de specialitate al Biroului
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe și avizul secretarului comunei Ozun,
având în vedere:
Art. 35 și 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
Art. 9 și art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice,
Art. 8 din Ordinul MDRAP 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “d”; art. 45 alin. (1) lit. ”b” din
Legea 215/200l privind administraţia publică locală, republicată;

HO T Ă RĂŞ T E
Art.1. Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici aferente investiţiei
„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26),
judeţul Covasna”, cuprinsă în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna” din bugetul local al Comunei Ozun
cu suma de 393.217,00 lei, sumă care nu este eligibilă prin programul PNDL.
Art. 3. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de DrumProiect
SRL privind „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş
(DC 26), judeţul Covasna”, cuprinsă, în format electronic, în Anexa nr. 2., care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
Comunei Ozun.
Ozun, la 23 octombrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Lokodi Ana

Difuzare:

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

1 ex.

la dosar cu hotărâri
Biroul financiar contabil
Prefecturii jud. Covasna
Primar
urbanism

Contrasemnează:
secretarul comunei,
Aczél Melinda-Cecília

