ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA COZMA
Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41, E-mail:
cozma@cjmures.ro,
Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402, Cod.547170

DISPOZIŢIA NR. 11
din 27 martie 2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cozma
pe anul 2020
Primarul comunei Cozma, judeţul Mureş,
Tinand cont de :
- referatul nr. 463 / 16.03.2020, prin care se propune rectificarea bugetului local aprobat
pe anul 2020
-adresa nr. 7091/16.03.2020 comunicata de catre Consiliul Judetean Mures – Directia
Economica privind obligativitatea UAT de plata a contravalorii componentelor judetene ale
serviciului de salubrizare asigurat in cadrul Serviciului de Management Integrat al Deseurilor
Solide Mures pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile :
- prevederile art.7alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicata;
- prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin.(1) lit. c) , art. 50, alin. (2), lit. b) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020;
- Hotararea Consiliului local Cozma nr. 6/17.02.2020 privind aprobarea bugetului
general al comunei Cozma pentru anul 2019;
-art.87, art.88 din OUG nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificari si
completari;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2 si alin. 4, art. 155 alin. (1) lit. „c”, coroborat cu
alin.(4) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificari si completari,

DISPUN:
Art.1 – Aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Cozma , astfel:
b.Partea de cheltuieli
Capitolul 74.05.01 „Salubritate”
20.01.04 „Apa, canal si salubritate” -5.000 lei Trim II -5.000 lei Trim III
20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” +5.000 lei Trim II +5.000 lei
Trim III
Art. 2. - Bugetul astfel rectificat va fi validat in prima sedinta a autoritatii deliberative .
Art. 3. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează personalul cu
atributii financiar- contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma.
Primar,
Ormenisan Petru

Avizat pentru legalitate ,
Secretargeneral UAT,
Craciun Adrian

