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HOTĂRÂREA NR. 6  

din 17 Februarie 2020 

privind aprobarea  Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Cozma, pe anul 

2020 

  

  

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa ordinară  din data de 17.02.2020 

 

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 70/15.01.2020 si  raportul de specialitate nr.  

70/1/15.01.2020, 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 Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei 

Cozma pe anul 2020, 

 

 In conformitate cu prevederile: 

 - Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

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

 - 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; 

- Decizia nr.842 din 15.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures, 

privind repartizarea sumelor defalcate din tva, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, partea destinata finantarii ajutorului de incalzire 

cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, respectiv partea destinata finantarii drepturilor 

asistentilor personali; 

- HCJ Mures nr.3 din 20.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor 

reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean, a sumelor defalcate din tva destinate 

finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale si a sumelor pentru derularea 

programelor pentru scoli al anului scolar 2019-2020; 

- Decizia Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures, privind repartizarea 

sumelor defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraselor si municipiilor, partea destinata finantarii cheltuielilor de functionare a caminelor 

pentru persoane varstnice; 

- Decizia nr.3019  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures, privind 

repartizarea sumelor defalcate din tva, partea destinata finantarii de baza a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat conform Legii educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile 

si completarile; 

- Adresa nr 14239/16.01.2020 emisa de DGRFP, prin care se transmite data de 

20.02.2020 ca fiind termenul de aprobare a bugetului local, 

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

administraţia publica, republicată,  

 

            Consiliul local al comunei Cozma adoptă următoarea: 

 

 

 



  

 

 

 

H O T Ă R Â R E : 
  

Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Cozma pe anul 

2020, conform anexei 1 care face parte integrante din prezenta hotarare 
 

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,   

 

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. 

  

 

Presedinte de sedinţă,                                                      Contrasemnează pentru legalitate  

 Friciu Viorel Florea                                      Secretar general UAT Cozma 

                                       Crăciun Adrian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


