ROMÂNIA
Județul Covasna
CONSILIUL LOCAL AL Comunei Ozun
Codul de înregistrare fiscală: 4201910

HOTĂRÂREA
nr. 59 din 14 iunie 2017
prvind implementarea proiectului
„Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)”

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,
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 comunei, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. 5810/26.05.2017, 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. 5812/26.05.2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
c) avizul Comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local Ozun
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. 58/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente investiției „Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău
(Ozun)”,
Consiliul Local al Comunei Ozun adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ”Reabilitare și modernizare cămin
cultural – satul Lisnău (Ozun)”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. – Necesitatea și oportunitatea investiției rezultă din nevoia modernizării și
amenajării imobilelor aparținând domeniului public al Comunei Ozun. Implementarea
proiectului va crea un spațiu amenajat, adecvat scopurilor urmărite pentru utilizarea unei
clădiri socioculturale, și va contribui esențial la îmbunătățirea calității serviciilor oferite
autoritatea publică locală, între care activitatea culturală și socială a localității Lisnău.

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. – Principalii indicatori tehnico-economici ale Proiectului, caracteristicile
tehnice ale clădirii, respectiv numărul locuitorilor deserviți sunt cuprinse în Anexa nr.1., iar
detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni pe nivel de comună
este cuprinsă în Anexa nr. 2., care sunt părți integrante 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.

L.S.

Președintele de ședință,

Contrasemnează:

 Bordás Csaba

Secretarul comunei Ozun

………………………………………………..
(prenumele și numele)

 Aczél Melinda Cecilia
……………………………………………..
(prenumele și numele)

Anexa nr. 1.
La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. 59/28 iunie 2017.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Reabilitare și modernizare cămin cultural – satul Lisnău (Ozun)
in RON/EUR la cursul ECB din 25.05.2017., unde 1 EUR = 4,55 RON
1. Indicatori maximali: 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. Indicatori minimali și de performanță: capacităţi
Aria desfășurată a clădirii modernizate
Aria construită la sol
Suprafața utilă
Regim înălțime
Nr. locuri
3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de
rezultat/operare
Indicatori financiari
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
Indicatori de impact
Locuitori deserviți
4. Durata de realizare a investiţiei
din care pentru C+M

mii RON

mii EUR

1.555,038
1.075,459

341,770
236,365
287,813
198,532

1.309,534
957,147

mp
mp
mp
buc

402,14
323,95
286,73
parte + subsol parțial
75

mii RON
1.128,249
1.128,249

mii EUR
247,967
247,967

0
426,803
426,803

0
93,803
93,803

persoane
luni
luni

4430
20
16

Anexa nr. 2.
La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ozun nr. 59/28 iunie 2017.
DETALIEREA ACTIVITĂȚILOR SOCIO-CULTURALE DESFĂȘURATE
ÎN COMUNA OZUN ÎN PERIOADA IULIE 2016-IUNIE 2017
I. Activități culturale
1., în căminul cultural din localitatea Ozun
Nr.
1.
crt
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea activității și grupul țintă
Zilele culturii în luna decembrie 2016 – locuitorii
Zilele
culturii
comunei
Ozun în luna februarie 2017 – locuitorii
Zilele
Comunei
comunei Ozun Ozun în luna mai – locuitorii comunei
Spectacolul
„Valahol Európában” (Undeva în Europa) –
Ozun
Spectacol
de
circ – pentru
sub 14
de ani
locuitorii din comuna
Ozuncopii
și invitați
speciali
Balul strugurilor - locuitorii comunei Ozun
Balul de crăciun – locuitorii comunei Ozun
Balul de carnaval – locuitorii comunei Ozun
Întâlnirea fanfarelor – locuitorii comunei Ozun
Lansare de carte (Czegő Zoltán) – locuitorii comunei
Ozun

Organizator
Primăria Comunei Ozun
Primăria Comunei Ozun
Primăria Comunei Ozun
Parohia Reformată din Ozun
S.C.
Bohemia
Studio S.R.L.
(Asociația
Femeilor)
Asociația Tinerilor din Ozun
Asociația Atlantisz
Pompieri voluntari
Asociația Atlantisz
Primăria Comunei Ozun

Nr.
120
participanți
170
170
210
70
250
260
250
160
70

Organizator
Corul bărbătesc
Tineri din Sântionlunca
Tineri din Sântionlunca
Tineri din Sântionlunca
Corul bărbătesc

Nr.
90
participanți
180
200
190
90

Organizator
Asociația Culturală Bikmakk
Asociația Culturală Bikmakk
Asociația Culturală Bikmakk
Asociația Culturală Bikmakk
Asociația Culturală Bikmakk
Tineri din Bicfalău
Asociația Gáll Lajos

Nr.
70
participanți
80
100
70
150
180
60

Organizator
Parohia Reformată Lisnău
Tineri din Lisnău
Pompieri voluntari
Pompieri voluntari
Asociația Gáll Lajos

Nr.
80
participanți
200
180
200
60

2., în căminul cultural din localitatea Sântionlunca
Nr.
1.
crt
2.
3.
4.
5.

Denumirea activității și grupul țintă
Comemorarea
revoluției
locuitorii
satului
Balul
strugurilor
locuitorii
satului
Sântionlunca
Balul
de crăciun - locuitorii satului Sântionlunca
Sântionlunca
Balul de carnaval - locuitorii satului Sântionlunca
Spectacolul prezentat de corul bărbătesc „Székely
István Dalkör” - locuitorii satului Sântionlunca

3., în căminul cultural din localitatea Bicfalău
Nr.
1.
crt
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea activității și grupul țintă
Festivalul muzicii vechi - locuitorii satului Bicfalău
Expoziția „Papusile din linguri de lemn in costume
Zilele
manifestarilor
culturale
de toamna - locuitorii
populare”
- locuitorii satului
Bicfalău
Muzeul
portabil
al
spatiilor
intermediare
- locuitorii
satului Bicfalău
Zilele
Bicfalau - locuitorii satului Bicfalău
satuluisatului
Bicfalău
Balul strugurilor - locuitorii satului Bicfalău
Alergare memorială- locuitorii satului Bicfalău

4., în căminul cultural din localitatea Lisnău
Nr.
1.
crt
2.
3.
4.
5.

Denumirea activității și grupul țintă
Comemorarea revoluției - locuitorii satului Lisnău
Balul strugurilor
- locuitorii satului Lisnău
Balul de crăciun - locuitorii satului Lisnău
Balul de carnaval - locuitorii satului Bicfalău
Alergare memorială - locuitorii satului Bicfalău

5., în căminul cultural din localitatea Lisnău Vale

Nr.
1.
crt
2.

Denumirea activității și grupul țintă
Comemorarea revoluției - locuitorii satului Lisnău Vale
Balul strugurilor - locuitorii satului Lisnău Vale

Organizator
Parohia Reformată Lisnău
Tineri din Lisnău Vale

Nr.
40
participanți
100

Organizator
Parohia Reformată
Tineri
din Măgheruș
Măgheruș
Tineri din Măgheruș
Asociația Gáll Lajos

Nr.
60
participanți
80
100
60

Organizator
Primăria Comunei Ozun
Primăria Comunei Ozun
Primăria Comunei Ozun

Nr.
120
participanți
110
90

Organizator
Primăria Comunei Ozun

Nr.
110
participanți

Organizator
Primăria Comunei Ozun

Nr.
100
participanți

Organizator
Primăria Comunei Ozun

Nr.
80
participanți

Organizator
Primăria Comunei Ozun
Primăria Comunei Ozun

Nr.
60
participanți
70

Organizator
Primăria Comunei Ozun

Nr.
60
participanți

6., în căminul cultural din localitatea Măgheruș
Nr.
1.
crt
2.
3.
4.

Denumirea activității și grupul țintă
Comemorarea revoluției - locuitorii satului Măgheruș
Balul strugurilor - locuitorii satului Măgheruș
Balul de crăciun - locuitorii satului Măgheruș
Alergare memorială - locuitorii satului Măgheruș

II. Activități sociale
1., în căminul cultural din localitatea Ozun
Nr.
1.
crt
2.
3.

Denumirea activității și grupul țintă
Forul sătesc în luna martie 2016 - locuitorii comunei
Convocarea
forului sătesc în luna decembrie 2016 Ozun
Evaluarea
investițiilor
locuitorii comunei
Ozun în luna decembrie 2016 locuitorii comunei Ozun

2., în căminul cultural din localitatea Sântionlunca
Nr.
1.
crt

Denumirea activității și grupul țintă
Forul sătesc în luna martie - locuitorii satului
Sântionlunca

3., în căminul cultural din localitatea Bicfalău
Nr.
1.
crt

Denumirea activității și grupul țintă
Forul sătesc în luna martie - locuitorii satului Bicfalău

4., în căminul cultural din localitatea Lisnău
Nr.
1.
crt

Denumirea activității și grupul țintă
Forul sătesc în luna martie - locuitorii satului Lisnău

5., în căminul cultural din localitatea Lisnău Vale
Nr.
1.
crt
2.

Denumirea activității și grupul țintă
Forul sătesc în luna martie - locuitorii satului Lisnău
Forul
Vale sătesc în luna august - locuitorii satului Lisnău
Vale

6., în căminul cultural din localitatea Măgheruș
Nr.
1.
crt

Denumirea activității și grupul țintă
Forul sătesc în luna martie - locuitorii satului Măgheruș

2.

Forul sătesc în luna august - locuitorii satului Măgheruș

Primăria Comunei Ozun

80

Nr.
crt.
A
1.
3.

5.

7.
9.

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a
........................................... 2) ................................................... 3)
Data
Denumirea documentelor și a informațiilor
Data publicării pe
aprobării
ce fac obiectul publicării pe pagina de
pagina de internet a
ultimelor
internet la adresa
ultimelor documente
documente
și informații
www.………………….........……..ro
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;
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

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

E

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 administrativ-teritoriale 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.”

