
ROMÂNIA 
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HOTĂRÂREA NR. 36/2019 

privind rectificarea bugetului general al comunei Ozun pe anul 2019 
 

 

Consiliul local al comunei Ozun,  

întrunit în şedinţa ordinară din data de 07 mai 2019,  

analizând Expunerea de motive a Primarului privind rectificarea bugetului general al 

comunei Ozun pe anul 2019, 

având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 1, raportul de specialitate al 

Biroul financiar contabil, impozite şi taxe şi avizul Secretarei comunei, 

în baza art. 19 alin. (2), art.49 alin. (5) art. 50 alin.(2) lit.„b” și art. 54 alin.(3) al Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 6 /2019 al bugetului de stat pe anul 

2019,  

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “b” coroborat cu alin. (4) litera “a” si ale 

art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,  

HOTĂRĂŞTE  
 
 

 

Art. 1. Se abrogă art.1 din H.C.L. nr. 15/2019 privind aprobarea utilizării excedentului 

anilor precedenți, in anul 2019, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale secțiunii 

de dezvoltare si a programului provizoriu de  investiții pe anul 2019. 

Art. 2. Se aproba utilizarea sumei de 1.500.000 lei din excedentul anilor precedenți, 

sursa A, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare al bugetului local al Comunei Ozun 

Art. 3. Se rectifică bugetul general pe anul 2019 al comunei Ozun, atât pe total, cât şi pe 

secţiuni, de funcţionare si de dezvoltare, conform anexei nr. 1.  

Art. 4. Se aprobă modificarea programului de investiții, conform anexei nr. 2. 

Art. 5. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe din cadrul Primăriei.  
 

  Ozun, la 07 mai 2019.  
 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Molnár András 

 

 
 

 

                     Contrasemnează: 

   secretara comunei, 

                                                                                                     Aczél Melinda Cecilia   
 

 
 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. contabilitate 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 1 ex. Primar  

 1 ex. ANAF 
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