
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI OZUN

HOTARAREA NR. 16/2019
privind aprobarea desființării activității finanțate integral din venituri proprii

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 08 martie 2019, 
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ozun, raportul

comisiei de specialitate, avizul favorabil al secretarului comunei,
Ținând cont de prevederile art. 71 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al M.F.P. privind aprobarea

formatului  şi  structurii  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli,  precum  şi  a  anexelor  de
fundamentare a acestuia

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din
Legea nr. 215/2001, al administraţiei publice locale, republicat,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Începând cu 1 ianuarie 2019, se aprobă desființarea activității finanțate integral
din  venituri  proprii  sursa  E  al  Comunei  Ozun,  cod  fiscal  4201910,  veniturile  pentru
activitățile  Pădure  Comuna Ozun,  Pășune  Comuna Ozun și  Taxă piață se  vor  încasa  în
bugetul local.

Art.2.  Se  aprobă  preluarea  excedentului  activității  finanțate  integral  din  venituri
proprii sursa E a anilor precedenți ale Comunei Ozun, ca venit al bugetului local sursa A la
indicatorul  360205  Vărsăminte  din  veniturile  si/sau  disponibilitățile  instituțiilor  publice,
pentru finanțarea secțiunii de funcționare, în cuantum de 302.316,46 lei.

Art.3. Începând cu 1 ianuarie 2019, se aprobă desființarea activității finanțate integral
din venituri proprii sursa E al Școlii Gimnaziale Tatrangi Sandor Ozun, cod fiscal 13650749,
veniturile din Închiriere săli se vor încasa în bugetul local. 

Art.4.  Se  aprobă  preluarea  excedentului  activității  finanțate  integral  din  venituri
proprii sursa E a anilor precedenți ale Școlii Gimnaziale Tatrangi Sandor Ozun, ca venit al
bugetului  local  sursa  A  la  indicatorul  360205  Vărsăminte  din  veniturile  si/sau
disponibilitățile instituțiilor publice, pentru finanțarea secțiunii de funcționare, în cuantum de
750,00 lei.

Art.5 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul financiar
contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.

Ozun, la 08 martie 2019.

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Németh Ioan

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecília

Difuzare:
 1 ex. ANAF
 1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
 1 ex. Primar
 1 ex. Prefecturii jud. Covasna
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