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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cozma 

pe anul 2021 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa ordinară  din data de 23.04.2021, 

Luând act de raportul de specialitate nr. 401/08.03.2021, 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, de raportul comisiilor 

de specialitate ale consiliului local, 

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(2), art.14, art.19 lit.a, art.23 alin.(2) lit.a, art.25, 

art.39, art.41, art.42, art.45 alin(1), art.46, art.58 lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Decizia nr. 6729/31.03.2021 Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures privind 

repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defálcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru pentru finantarea cheltuielilor descentralízate la nivelul comunelor, oraselor si 

municipiilor, partea destinata finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.104 alin.(2) lit.b-(d) din Legea educatiei nationale 

nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a estimarilor pentru anii 2022-

2024; 

Decizia nr. 5547/17.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures 

privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defálcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate potrivit anexei 7 la Legea nr.15/2021 

preivind bugetul de stat pentru anul 2021, precum si repartizarea pe unitati administrativ-

teritoriale a sumelor reprezentand cota de 14% din impozitul pe venit estimat a se incasa la 

bugetul de stat in anul 2021, conform modelului de calcul aprobat de Ordinul Ministerului 

Finantelor Publice nr.399/12.03.2021 precum si a estimarilor pentru anii 2022-2024; 

Decizia nr. 5810/12.03.2021 Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures privind 

repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defálcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru pentru finantarea cheltuielilor descentralízate la nivelul comunelor, oraselor si 

municipiilor, partea destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu 

hándicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu hándicap; partea destinata 

 

 

 



finantarii ajutorului de incalzire cu lemne, carbuni ci combustibili petrolieri; partea destinatata 

finantarii cheltuielilor de functionare ale caminelor pentru persoane varstnice, pentru anul 2021 

precum si a estimarilor pentru anii 2022-2024; 

În conformitate cu prevederile Legii  nr.15/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021, 

In conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, republicata cu modificarilie si completarile ulterioare. 

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale, 

În conformitate cu prevederile art.19 lit.a, art.23 alin (2) lit.a, art.25, art.26 alin.(1), art.36 

alin.(1), art.41, art.42, art.45 alin(1), art.46, art.58 lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

In baza art. 7 din Legea 52/2003 privint transparent decizionala in administratia publica 

locala, republicata. 

În temeiul dispozitiilor art. 129, alin.2 lit.b, alin.(4) lit.a, art. 139, alin.1, alin. 3 lit.a, 

art.196 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

Consiliul local al Comunei Cozma adoptă următoarea 

 

 

 

H O T Ă R Â R E : 

  

Art. 1. Bugetul local al Comunei Cozma pe anul 2021, la venituri in suma de 4.758.000 

lei si la cheltuieli in suma de 4.812.000 lei, conform anexei 1; 

Art. 2  Bugetul local la “Sectiunea de functionare” pe anul 2021, conform anexei 2; 

            Bugetul local la “Sectiunea de dezvoltare” pe anul 2021, conform anexei 3; 

Art. 3  Programul obiectivelor de investitii pe anul 2021, conform anexei 4. 

 

Art.4. 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.5  - 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   

 

 


