ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 42/2020
privind actualizarea - în fază de inițiere a procedurii de atribuire a lucrărilor - a
indicatorilor tehnico-economici, devizului general și a cofinanțării, aprobate prin
HCL nr. 29/2019, pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16 Km
0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul
Covasna”
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 120/28.05.2020 SC. Drumproiect SRL. înregistrată la
Primăria comuna Ozun sub nr. 4845/28.05.2020;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4873/28.05.2020 a Biroului financiar
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4874/28.05.2020 al primarului comunei
Ozun dl. Lect. univ. dr. Ráduly István;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Ozun;
Având în vedere prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din HG. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 8 din Ordinul nr. 1851/2013 a MDRAP 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;
Având în vedere prevederile OUG. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În baza prevederilor art. 12 şi art. 16 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d, alin. (14) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici - în fază de inițiere a
procedurii de atribuire a lucrărilor - aferent investiţiei „Modernizare drum comunal DC16
Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul
Covasna”, aprobat prin HCL nr. 29/2019, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 2. – Se aprobă actualizarea devizului general - în fază de inițiere a procedurii de
atribuire a lucrărilor - aferent investiţiei „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 -

6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna Ozun, judeţul Covasna”, aprobat
prin HCL nr. 29/2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Se aprobă actualizarea cofinanțării bugetului investiției „Modernizare
drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), comuna
Ozun, judeţul Covasna”, finanțat din bugetul local al Comunei Ozun în sumă de
2.075.217,00 lei, sumă care nu este eligibilă prin programul PNDL., aprobat prin HCL nr.
29/2019, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul
comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul
Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 03 iunie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LOKODI ANA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

Modul de difuzare:
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna.

