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

HOTĂRÂREA NR. 29/2017
cu privire la modificarea H.C.L. 45/2016 prvind implementarea proiectului
„Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna”
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 martie 2017,
având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

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;

art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
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,

HOTĂRĂŞTE
Articol unic – H.C.L. 45/2016 prvind implementarea proiectului „Modernizare
străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna”, se modifică după cum urmează: Anexa hotărârii se
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Ozun, la 20 martie 2017.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bordás Zsolt

Difuzare:

1 ex. la dosar cu hotărâri

1 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe

1 ex. Prefecturii jud. Covasna

1 ex. Primar

1 ex. în dosarul Cererii de Finanţare

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa nr. 1.
La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. 29/20 martie 2017.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Modernizare străzi în comuna Ozun, judeţul Covasna
in RON/EUR la cursul ECB din 08.03.2017., unde 1 EUR = 4,5503 RON
1. Valoarea totală a investiţiei
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA)
- din care: C+M
Valoarea totală a investiţiei (fără TVA)
- din care: C+M
2. Capacităţi
Lungimea drumurilor comunale si a străzilor comunale ce
vor fi reabilitate
Lățime parte carosabilă
Lățime platformă drum
Lățime acostamente
Sistemul rutier

mii RON
6 340,000
5 662,553
5 328,933
4 755,000

mii EUR
1 393,315
1 244,435
1 171,117
1 044,986

km

4,623

m 3,0/4,0/4,50/5,0/5,50
m
3,30…12,80
m
2 * 0,50
- 4 cm beton asfaltic BA16;
- 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
- amenajare intersecții cu drumurile laterale;
- trotuare;
- borduri pentru încadrarea părții carosabile și a
trotuarelor;
- șanțuri neprotejate, șanțuri și rigole betonate;
- podeţe pentru evacuarea apelor meteorice;
- semnalizare verticală şi orizontală.
3. Durata de realizare a investiţiei
luni
36
din care C+M
24
4. Eşalonarea investiţiei (cu TVA)
mii RON
mii EUR
Anul I
275,327
60,507
Anul II
3.154,133
693,170
Anul III
2.910,540
639,637
5. Finanţarea obiectivului
mii RON
mii EUR
Valoarea totală eligibilă a investiţiei
4 550,300
1.000,000
- din care finanţat din contribuţia Guvernului României şi
4 550,300
1.000,000
a Uniunii Europene
- din care finanţat din bugetul Comunei Ozun
0
0
Valoarea totală neeligibilă a investiţiei
1 789,701
393,315
- din care finanţat din bugetul Comunei Ozun
1 789,701
393,315

6. Numărul locuitorilor deserviți de proiect
7. Agenții economici deserviți de proiect

4430
1

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI ………………………………

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ………………………………………… NR. …/20…
Semnătura persoanei
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
ZZ/LL/AN
procedura
1
2
3
Adoptarea hotărârii
…/…/20 ….
Comunicarea către primarul comunei 1+4)
…/…/20 ….
Comunicarea către prefectul județului 1+4)
…/…/20 ….
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
…/…/20 ….
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 3)
…/…/20 ….
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
…/…/20 ….

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de
10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data
comunicării.”
4)
art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5)
art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.”

Nr.
crt.
A
1.
3.

5.

7.
9.

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a
...........................................2) ................................................... 3)
Data aprobării
Data publicării pe
Denumirea documentelor și a informațiilor ce fac
ultimelor
pagina
de internet a
obiectul publicării pe pagina de internet la adresa
documente și
ultimelor documente
www.………………….........……..ro
informații
și informații
B
C
D
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate,
inclusiv anexele acestora;
situațiile financiare asupra execuției bugetare
trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la
art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante;

Data publicării pe pagina
de internet la adresa
http://uat.mdrap.ro/
a ultimelor documente și
informații
Numărul de înregistrare
generat automat

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
registrul datoriei publice locale, precum și registrul
garanțiilor locale, actualizate anual
programul
de
investiții
publice
al
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale a următoarelor documente și informații:
a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare
publică;
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.”

