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PROIECT   DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei 

Cozma, pe anul 2019 

  

Ormenişan Petru-primarul comunei Cozma 

Luând act de raportul de specialitate nr. 1139/07.06.2019, 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,  

Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al 

comunei Cozma pe anul 2019, 

 

 In conformitate cu prevederile: 

 -Art.2 din H.G 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului 

auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat; 

- Art.49, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale; 

Prevederile art. 7, alin. 13 , din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia public, republicată,  

În baza art. 36, 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, art. 115 alin.1 lit.b 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 2019 dupa cum urmeaza: 
 

a. Partea de venituri 

18.02.50 “Alte venituri” +90.000 lei Trim III 

             

         b.Partea de cheltuieli 

        Capitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive” 

20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” -8.000 lei Trim III 

 

       Capitolul 65.02.50.00 “Alte servicii in domeniul invatamantului” 

71.01.30 “Alte active fixe” +20.000 lei Trim III 

 

       Capitolul 67.02.50.00 “Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei” 

20.02.00 “Reparatii curente” +40.000 lei Trim III 

 

 

 



20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” +4.000 lei Trim III 

71.01.30 “Alte active fixe” +18.000 lei Trim III 

 

       Capitolul 68.05.02 “Asistenta sociala in caz de invaliditate” 

10.01.01 “Salarii de baza” +18.000 lei Trim III si IV 

57.02.01 “Indemnizatii de hándicap” -2.000 lei Trim III si IV 

 

Art. 2. 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. 3  - 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 

ORMENISAN PETRU   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi 

Cheltuieli al comunei Cozma, pe anul 2019 

  

Luând act de raportul de specialitate nr. întocmit de către compartimentul Financiar 

Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma, 

Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al 

comunei Cozma pe anul 2019, 

Avand in vedere necesitatea indeplinirii principalelor obiective de interes local cu 

privire la partea de investitii pentru anul 2019, prin suplimentarea veniturilor pentru 

acoperirea cheltuielilor cu activele fixe si a altor cheltuieli de functionare, precum si transferul 

unor cheltuieli de la un titlu la altul in cadrul aceluiasi capitol; 

             Avand in vedere necesitatea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici precum si a 

asigurarii finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivele de 

investitii „Reabilitare cladiri scoala Comuna Cozma”, „Achizitie teren intravilan in suprafata 

de 14 ari Loc. Socolu de Campie, Comuna Cozma” respectiv pentru lucrarile de reparatii 

pentru obiectivul „Teren de sport” din Loc.Cozma; 

 

Propun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Cozma pentru  anul 2019  în forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de 

hotărâre. 

  

  

 

PRIMAR 

ORMENIŞAN PETRU 

  

 

 

 


