
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

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

       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. 

         a. Partea de venituri 

18.2.50 „ Alte venituri” +56.000 lei 

 

         b.Partea de cheltuieli 

        Capitolul 51.01.03 „Autoritati administrative” 

10.01.12 „Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii” – 2.000 lei Trim IV 

10.01.17 „ Indemnizatii de hrana” – 7.000 lei Trim IV 

10.03.07 „Contributia asiguratorie pentru munca” -1.000 lei Trim IV 

20.01.01 „Furnituri birou „ +1.000 lei Trim IV 

20.01.02 „Materiale pentru curatenie” -1.000 lei Trim IV 

20.01.03 „Incalizit, iluminat si forta motrica” +2.000 lei Trim IV 

20.01.05 „Carburanti si lubrifianti” +1.000 lei Trim IV 

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functioanre” -1.000 lei Trim IV 

20.06.01 „Deplasari interne si detasari” +3.000 lei Trim IV 

20.30.03 „Prime de asigurare non-viata” -2.000 lei 

 

 

     Capitolul 66.50.50 „Alte institutii si actiuni sanitare” 

 10.01.17 „ Indemnizatii de hrana” – 1.000 lei Trim IV 

 20.06.01 „Deplasari interne si detasari” +1.000 lei Trim IV 

 

 

 



 

     Capitolul 67.50.00 „Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei” 

20.02.00 „Reparatii curente” +18.000 lei Trim IV 

71.01.30 „ Alte active fixe” +9.000 lei Trim IV 

 

     Capitolul 70.06.00 „Iluminat public si electrificari rurale” 

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functioanre” +33.000 lei Trim IV 

 

     Capitolul 74.05.01 „Salubritate” 

20.01.04 „Apa, canal si salubritate” +3.000 lei Trim IV 

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functioanre” +1.000 lei Trim IV 

 

 

 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  
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