
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 

          Avizat, 

              Secretar, 

      Crăciun Adrian 
 

 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE  
privind validarea modificarilor facute in bugetul local 

pe anul 2021 prin Dispozitia Primarului comunei Cozma nr. 19/14.06.2021 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Cozma pe anul 2021 
 

Primarul  comunei COZMA, judeţul Mureş,  

Vazand Referatul de aprobare 1281/10.06.2021 si  raportul de specialitate al 

Compartimentului Financiar-Contabil nr. 1281/1/10.06.2021, prin care se propune validarea 

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

comisiilor de specialitate. 

            Luând în considerare adresa nr.15779/10.06.2021, inaintata de catre Consiliul 

Judetean Mures cu privire la informarea si conformarea asupra Contractului de Finantare 

pentru Programul privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 

locatitatilor si a regulamentelor locale de urbanism incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administratiei si respectiv Consiliul Judetean Mures, pentru anul bugetar 

2021.   

                    - 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 după cum urmează:  

  a.Partea de venituri 

 42.05.00 „Planuri si regulamente de urbanism” +37.000 lei Trim II 

        b.Partea de cheltuieli 

  Capitolul 70.50.00 „Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale” 

71.01.30 „Alte active fixe” +37.000 lei Trim II  

       

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

financiar_contabil din cadrul primăriei Cozma 

 

Art.3  Prezenta hotarare se comunica la : 

- Institutia prefectului judetului Mures 

- Primarului comunei Cozma 

- Biroului contabilitate 

- Se afiseaza la sediul Consiliului Local Cozma 

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      

                                                                 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 

 

      Nr. 1281/10.06.2021 
 

 

 

 

Referatul de aprobare 

privind validarea modificarilor facute in bugetul local 

pe anul 2021 prin Dispozitia Primarului comunei Cozma nr. 19/14.06.2021 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Cozma pe anul 2021 
 

 

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 validarea modificarilor facute in bugetul local pe anul 2021 prin Dispozitia Primarului 

comunei Cozma nr. 19/14.06.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Cozma pe 

anul 2021 

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 

 

 

 


