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HOTĂRÂREA NR.33 

Din 26 August 2021  
privind validarea modificarilor facute in bugetul local 

pe anul 2021 prin Dispozitia Primarului comunei Cozma nr. 21/29.06.2021 si 

28/26.07.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Cozma pe anul 2021 
 

Consiliul local al  comunei COZMA, judeţul Mureş, întrunit în ședință ordinară 

Vazand Referatul de aprobare 1559/29.07.2021 si  raportul de specialitate al 

Compartimentului Financiar-Contabil nr.1559/1/29.07.2021, prin care se propune validarea 

rectificarii Bugetului Local al Primariei comunei Cozma pe anul 2021, precum si avizele 

comisiilor de specialitate. 

Dispozitia Primarului comunei Cozma nr. 21/29.06.2021 si 28/26.07.2021 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Cozma pe anul 2021 

Luând în considerare situația privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, diminuate în trimestrul II și majorate 

în trimestrul IV 

           - prevederile art.7alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicata; 

Avand in vedere prevederile : 

- Art.87, respectiv Art.88 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Art.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor articolului 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (7)  combinat 

cu art.139 alin. (3) lit.”a” din O.G. nr.57 privind Codul administrativ 

 

                     

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se valideaza modificarile facute in Bugetul Local al comunei Cozma pe anul 

2021, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

         Propun spre aprobare bugetul local rectificat conform Dispozitiei Primarului comunei 

Cozma nr. 21/29.06.2021 după cum urmează:  
 

   a.Partea de venituri 

 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” -200.000 lei Trim II 

11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” +200.000 lei Trim 

IV 

        b.Partea de cheltuieli 

  Capitolul 67.03.07 „Cămine culturale”  

58.04.02 „Finanțare externă nerambursabilă” -200.000 lei Trim II  

58.04.02 „Finanțare externă nerambursabilă” +200.000 lei Trim IV 

În urma acestei rectificări, bugetul local se modifică după cum urmează: 

Total venitui = 4.958.000 lei 

Total cheltuieli = 5.012.000 lei 

 

 

 

 



Art.2 Se valideaza modificarile facute in Bugetul Local al comunei Cozma pe anul 

2021, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

         Propun spre aprobare bugetul local rectificat conform Dispozitiei Primarului comunei 

Cozma nr. 28/26.07.2021 după cum urmează:  
 

  a.Partea de venituri 

37.03.00 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local” -130.000 lei Trim III 

37.04.00 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” +130.000 lei Trim III 
 

        b.Partea de cheltuieli 

Capitolul 65.50.00 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”  

20.02.00 „Reparații curente” +50.000 lei Trim III 

 

  Capitolul 67.50.00 „Alte servicii în domeniile culturii, recreeri și religiei”  

71.01.30 „Cheltuieli de capital” +130.000 lei Trim III  

 

Capitolul 84.03.01„Drumuri și poduri”  

20.02.00 „Reparații curente” -180.000 lei Trim III 

 

În urma acestei rectificări, bugetul local se modifică după cum urmează: 

Total venitui = 4.962.000 lei 

Total cheltuieli = 5.016.000 lei 

 

 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează comp. 

financiar_contabil din cadrul primăriei Cozma 

 

Art.4  Prezenta hotarare se comunica la : 

- Institutia prefectului judetului Mures 

- Primarului comunei Cozma 

- Biroului contabilitate 

- Se afiseaza la sediul Consiliului Local Cozma 

 

 Presedinte de sedinţă,                                              Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                         Secretarul Comunei Cozma 

       Galatan Vasile                        Crăciun Adrian    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


