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 VIZAT 

Nr.840/1/14.04.2021           PRIMAR, 

                                                ORMENISAN PETRU 

 

 

 

Referat de specialitate 

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

al comunei Cozma pe anul 2021 

  

  

Având în vedere necesitatea rectificării bugetare şi pentru echilibrarea trimestrelor 

bugetului local pe anul 2021; 

Având în vedere necesitatea efectuării de lucrări de reparaţii cu caracter urgent asupra drumurilor 

comunale din Comuna Cozma; 

Luând în considerare H.C.L nr.15 din 23 Aprilie 2021 privind aprobarea numărului şi cuantumul 

burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna 

Cozma pe semestrul I-II al anului şcolar 2019-2020; 

În temeiul dispoziţiilor art.1-4 din Anexa la Ordinul MECTS nr.5576/20211 privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor şcolare elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(4) lit.a, art.196 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

Propun spre aprobare bugetul local rectificat după cum urmează:  

  a.Partea de venituri 

 18.02.50 „Alte venituri” +108.000 lei Trim II 

        b.Partea de cheltuieli 

  Capitolul 65.50.50 „Alte cheltuieli în domeniul învăţământului” 

59.01 „Burse şcolare” +8.000 lei Trim II  

      Capitolul 84.03.01 „Drumuri şi poduri”  

20.02.00 „Reparaţii curente” +100.000 lei Trim II 

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

Total venitui = 4.921.000 lei 

Total cheltuieli = 4.975.000 lei 

 

Contabil, 

Liţiu Ovidiu 
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                                                                                                                                 Avizat, 

          Secretar, 

          Craciun Adrian 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

al comunei Cozma pe anul 2021 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa ordinară  din data de 28.05.2021, 

Luând act de raportul de specialitate nr. 840/14.04.2021, 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, 

Având în vedere necesitatea rectificării bugetare şi pentru echilibrarea trimestrelor 

bugetului local pe anul 2021; 

Având în vedere necesitatea efectuării de lucrări de reparaţii cu caracter urgent asupra drumurilor 

comunale din Comuna Cozma; 

Luând în considerare H.C.L nr.15 din 23 Aprilie 2021 privind aprobarea numărului şi cuantumul 

burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna 

Cozma pe semestrul I-II al anului şcolar 2019-2020; 

În temeiul dispoziţiilor art.1-4 din Anexa la Ordinul MECTS nr.5576/20211 privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor şcolare elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(4) 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. 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. 

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU   
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Referat de aprobare 

privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii 

numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator. 

            Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


