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

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 21/2021 
 

privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți, în anul 2021, pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de dezvoltare și 

modificarea programului provizoriu de investiții pe anul 2021 
 
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1504/15.02.2021 a Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1505/15.02.2021 a 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; 
În baza prevederilor art. 19 alin. (1), art. 44, art. 58 alin (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. – Se aprobă utilizarea în anul 2021 a sumei de 93.000 lei din excedentul anilor 
precedenți, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de dezvoltare a bugetului 
local pentru obiectivele de investiții cuprinse în Programul provizoriu de investiții pe anul 2021. 

ART. 2. – Se modifică Programul provizoriu de investiții pe anul 2021, valabilă pană la 
aprobarea bugetului local pe anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

ART. 3. – Creditele de angajament și creditele bugetare aferente obiectivelor de investiții 
prevăzute în Programul de investiții provizoriu, vor fi cuprinse in Programul de investiții care se 
va aproba ca anexa la bugetul anului 2021. 

ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 
 Ozun, la 17 februarie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 
          BÖLÖNI SÁNDOR                  SECRETAR GENERAL
                                        BARTALIS FRUZSINA 

 
 

 


