
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL   

Modul de difuzare: 

 1 ex. la dosarul hotărâri 

 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

 1 ex. Primarul comunei Ozun 

 2 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 120/2022 

 

privind aprobarea rectificării bugetului general al comunei Ozun și modificarea 

Programului de investiţii publice pe anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12133/29.11.2022 al Biroului financiar 

contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12134/29.11.2022 al primarului comunei 

Ozun, d-na Bordás Enikő; 

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 

Având în vedere prevederile art. 3, art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 88, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 ART. 1. – Se aprobă rectificarea bugetul general pe anul 2022 al comunei Ozun, atât pe 

total, cât şi pe secţiuni, de funcţionare şi de dezvoltare, conform anexei nr. 1. 

 ART. 2. – Se aprobă modificarea Programului de investiţii publice, conform anexei nr. 2. 

 ART. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac 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 07 decembrie 2022. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ           

          HORVÁTH ZITA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nr. 11072/07.11.2022 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al comunei 

Ozun și modificarea Programului de investiţii publice pe anul 2022 

 

 Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliul local poate aproba 

rectificarea bugetului local, la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de credite. 

 Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare „ pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile 

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 

de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor 

bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu 

excepţia termenelor din calendarul bugetar”. 

 În vederea administrării în bune condiţii a fondurilor publice și în mod eficient, pentru 

echilibrarea bugetului local al comunei Ozun, în calitate de ordonator principal credite propun 

dezbaterea proiectului de hotărâre, propus pentru aprobarea rectificării bugetului general al 

comunei Ozun și modificarea Programului de investiţii publice pe anul 2022. 

 

 Prezentul Raport de aprobare s-a întocmit în temeiul art. 136 din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PRIMAR 

ec. BORDÁS ENIKŐ 

 

 

 

 

 

 

 


