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HOTĂRÂREA NR. 26 

din 30 MAI 2018 

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei 

Cozma, pe anul 2018 

  

  

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa ordinară  din data de 30.05.2018 

 

Luând act de raportul de specialitate nr. 838/11.04.2018, 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, înregistrată cu nr. 

839/11.04.2018, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

Având în vedere Contractul de finantare încheiat cu Agenţia pentru Finantarea 

Investiţiilor Rurale nr.C0760CN00021772800071/04.05.2018 pentru obiectivul de investiţii 

“Reabilitare, Modernizare şi Extindere Cămin Cultural, localitatea Cozma, comuna Cozma, 

judeţul Mureş ” 

Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al 

comunei Cozma pe anul 2018, 

În baza art. 49, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice 

locale, 

În conformitate cu prevederile art. 7 , din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia public, republicată,  

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

republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală, 

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" şi art. 63, alin. 4, lit. a din Legea nr.215/2001, 

republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, 

Consiliul local al Cozma adoptă următoarea: 

  

  

H O T Ă R Â R E : 

  

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Cozma pe 

anul 2018 dupa cum urmeaza: 

         a. Partea de venituri 

18.02.50 "Alte venituri" + 321.000 lei  

48.04.03 "Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) - Prefinantare"  

+ 307.000 lei  

48.04.02 "Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul 

platilor efectuate in anii anteriori" + 41.000 lei  
 

         b.Partea de cheltuieli 

      Capitolul 51.02.01.03 "Autoritati publice si actiuni externe" 

10.01.01 “ Salarii de baza” +33.000 lei  

10.03.07 “ Contributia asiguratorie pentru munca” +2.000 lei  

20.01.01” Furnituri de birou”  + 2.000 lei  

20.01.03” Incalzit, iluminat si forta motrica”  + 4.000 lei  

 

 

 



20.01.05” Carburanti si lubrifianti”  + 4.000 lei  

20.01.08” Telefon, internet”  + 4.000 lei  

20.01.09” Materiale si servicii cu carácter functional”  + 20.000 lei  

20.01.30” Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”  + 20.000 lei  

20.01.11” Carti, publicatii”  + 1.000 lei Trim II 

20.05.30” Alte obiecte de inventar”  + 11.000 lei  

20.30.30” Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”  + 91.000 lei  

20.13” Pregatire profesionala”  + 2.000 lei  

71.01.30 “ Alte active fixe” -41.000 lei  
 

      Capitolul 67.02.03.02 "Cultura, recreere",  

20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” +6.000 lei 

58.04.01 “ Finantare nationala” +49.000 lei  

58.04.02 "Finantare externa nerambursabila" + 299.000 lei  

58.04.03 “ Cheltuieli neeligibile” +56.000 lei  
 

      Capitolul 68.02.04 “ Asigurari si asistenta sociala” 

10.01.01 “ Salarii de baza” +29.000 lei  

10.03.07 “ Contributia asiguratorie pentru munca” +1.000 lei 
 

      Capitolul 68.02.05 “ Asistenta sociala in caz de invaliditate”  

20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” + 1.000 lei 
 

       Capitolul 70.02.06 “ Iluminat public” 

20.01.03 “ Incalzit, iluminat si forta motrica” +19.000 lei 

20.01.30 “ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” + 49.000 lei 

20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” + 7.000 lei  

85.01.01 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de 

functionare” -2.000 lei 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Cozma prin  compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de 

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

local.  

 

Art. 3  - Prezenta hotărâre se comunică la : 

           - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

           - Primarului comunei Cozma 

           - Compartiment Contabilitate 

           - Dosarul instituţiei 

 -Afisare site-ul şi avizierul Primariei, celor interesati. 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                         Secretarul Comunei Cozma 

  Gălaţan Vasile                   Crăciun Adrian                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 


