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HOTĂRÂREA NR. 8  

DIN 16 FEBRUARIE 2018  

 

privind aprobarea trecerii de pe sursa G pe sursa A a Căminului de bătrâni Socolu de 

Câmpie 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa ordinară  din data de 16.02.2018, 

Luând act de raportul de specialitate nr. 21/04.01.2018, întocmit de către Compartimentul 

financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma, expunerea 

de motive a primarului comunei, în calitate de iniţiator, de raportul comisiilor de specialitate ale 

consiliului local, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, republicata cu modificarilie si completarile ulterioare. 

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale, 

În baza art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" şi  art. 39, alin. 4, din Legea nr. 215/2001, 

republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală, 

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată 

privind administraţia publică locală, 

Luand în considerare execuţia bugetară la 31.12.2017 

 

Consiliul local al Comunei Cozma adoptă următoarea 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

  
 

Art. 1. Se aprobă trecerea de pe sursa G pe sursa A a Căminului de bătrâni Socolu de 

Câmpie, execuţia bugetară pe anul 2018 realizată pe sursa G "Venituri proprii şi subvenţii" se va 

prelua pe sursa A, iar contribuţiile de întreţinere în sumă de 4800 lei încasate de Cămin se vor 

prelua în contul 21A331300 deschis pe codul de identificare fiscală al Comunei Cozma. 

 

Art.2. Se aprobă preluarea excedentului în sumă de 307 lei aferent exerciţiului bugetar 

2017 a Căminului de bătrâni Socolu de Câmpie, ca venit la bugetul local. 

 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Cozma prin  compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de 

 

 

 



specialitate al Primarului Comunei Cozma,  pentru a semna modificarea anexelor la bugetul 

local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul comunei Cozma, urmare a 

apariţiei unor acte normative,  

 

 

Art. 4  - Prezenta hotărâre se comunică la : 

            - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

            - Primarului comunei Cozma 

            - Compartiment Contabilitate 

            - Dosarul instituţiei 

 - Mass-media, afisare site-ul Primariei, celor interesati. 

 

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENIŞAN PETRU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


