ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 1712018
privind aprobarea bugetului general al cornunei Ozun pe anul

201 8

Consiliul local al comunei Ozun,
intrunit in qedin{a ordinard din data de 13 februarie 20 1 8,
analiz]nd Expunerea de motive a Primarului privind aprobarea bugetului general al
comunei Ozun pe anul 201 8,
avdnd in vedere raportul Comisiilor de specialitate, raportul de specialitate al Biroul
financiar contabil, impozite qi taxe gi avizul Secretarei comunei,
{indnd cont de art. 6 din Legea nr. 52 din 2l ianuarie 2003 privind lranspalenLa
decizionala in administralia publica,
in baza art. 39 a1in. (3), (6) Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale qi a

Legii nr. 212018 al bugetului de stat pe anul 2018,
in terneiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera "b" coroborat cu alin (4) litera "a" si ale
art, 45 qi art. 115 a1in. (1) lit. ,,b" din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale,
republicatd,

HOTARA$TE
Art. 1.

Se aprobd bugetul general pe anul 2018 a1 comunei Ozun, atdt pe total, cdt 9i pe

secliuni, de funclionare si de dezvoltare, confbrm anexei nr. L
Art. i, Se aprobf, utilizarea surrei de 6.400.460 iei din cxcedentul anilor preoedenli,
sursa A, pentru finanlarea sec{iunii de dezvoltare al bugetului local al Cornunei Ozun.

Art.3,

Se aprobd utilizarea sumei de 47.000 lei din excedentul anilor precedenli ai
sursei E pentru finanlarea cheltuielilor din secliunea de funclionare al bugetului finanlat din
venituri proprii al Comunei Ozun.
Art.4. Se aprobd programul de investilii pe grupe de investilii qi surse de finan{are,
confolm anexei nr. 2, oare face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art. 5, Anexele nr. 1-2 fac parte integrantd din prezenta l-iotf,rAre.
Art, 6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd prinarul comunei
Ozun qi Biroul financiar contabil, achizi\ii publice, impozite qi taxe din cadrul Prim[riei.
Ozun,la 13 februarie 2018.
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