
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 
E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 

 

                                                                                                                  VIZAT 

                                                                                                                    PRIMAR, 

                                                                                                                    ORMENIȘAN PETRU 

Nr. 1458 / 05.08.2019 

 

REFERAT  

privind rectificarea bugetului local prin 

 Hotarare de Consiliu Local din 30 August 2019 

 

 

  Având în vedere necesitatea rectificarii bugetare intre articole bugetare si pentru echilibrarea 

trimestrelor bugetului local pe anul 2019; 

             Avand in vedere cererea emisa de catre Scoala Gimnaziala Comuna Cozma cu 

nr.202/05.08.2019, pentru aproparea rectificarii bugetare a institutiei scolare; 

             Avand in vedere situatia repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru anul 2019 conform Adresei MFP nr.462650/2019, HCJ nr.26/2019, OG 12/2019 si Adresa 

MFP nr.464870/2019; 

 

             In conformitate cu prevederile: 

 - Art.129, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Art.87, respectiv Art.88 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Art.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

             Conform prevederilor de mai sus, propun rectificarea bugetului local intre articole bugetare si 

trimestre pentru anul 2019, cu mentiunea ca este necesara suplimentarea veniturilor pentru a acoperii 

necesarul cheltuielilor pentru implementarea pricipalelor obiective de investitii, după cum urmează: 

 

a. Partea de venituri 

11.02.06 “Sume defálcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” +1.000 lei Trim III 

             

         b.Partea de cheltuieli 

        Capitolul 51.01.03 „Autoritati administrative” 

20.01.30 „Alte bunuri pentru intretinere si functionare” +1.000 lei Trim III 

        Capitolul 65.02.04.01 „Autoritati executive” 

20.01.07 „Transport” -1.000 lei Trim III, +1.000 lei Trim IV 

20.01.30 „Alte bunuri pentru intretinere si functionare” +2.000 lei Trim III, -2.000 lei Trim IV 

20.05.30 „ Alte obiecte de inventar” -1.000 lei Trim III, +1.000 lei Trim IV 

 

 

Întocmit 

Contabil, 

Liţiu Ovidiu 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 
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Nr. 1430/26.07.2019       Avizat pt legalitate  

Secretar general  

Craciun Adrian 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019 prin 

 Hotarare de Consiliu Local din data de 30 August 2019 

 
 
 
 

Ormenisan Petru primarul  Comunei Cozma, judetul Mures, 

            Avand in vedere referatul de aprobare nr.                privind rectificarea bugetului local pe anul 

2019, precum si raportul de specialitate si  avizele comisiilor de specialitate le Consiliului local; 

- Art.129, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Art.87, respectiv Art.88 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Art.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1-Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019 al Comunei Cozma, judetul Mures, 

conform raportului de specialitate, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2-Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul de 

asistenţă socială prin Compartimentul personal- contabilitate. 

 Art.3-Prezenta hotărâre se comunică:  

                           - Instituţiei Prefectului Judeţului Mures,  

                           - A.J.F.P Mures  

                           - Compartimentului contabilitate 

                           - Spre afisare la sediul Consiliului Local Cozma  

 

  

 

 

 

INIŢIATOR 

PRIMAR 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 

ROMÂNIA 
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Nr. 1430/1/26.07.2019 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

al Proiectului de Hotărâre privind  rectificarea bugetului local pentru anul 2019 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii 

numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator. 

Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pentru anul 2019 

 

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 
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