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HOTĂRÂREA NR. 39  

din 27 Septembrie 2021 

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei 

Cozma, pe anul 2021 

  

  

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27.09.2021 

 

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 1802/16.09.2021, 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,  

Tinand cont de  necesitatea rectificarii bugetare si pentru echilibrarea trimestrelor 

bugetului local pe anul 2021; 

Având în vedere decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 16745 

din data de 16.09.2021, privind repartizarea pentru unele unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, partea destinată finanțării cheltuielilor de 

funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, 

municipiilor; 

Având în vedere decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr. 16747 

din data de 16.09.2021, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul 

Mureș a influențelor din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, în trimestrul III a.c.; 

Prevederile art. 7, alin. 13 , din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publica, republicată,  

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. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Cozma pe 

anul 2021 dupa cum urmeaza: 
 

  a.Partea de venituri 

04.01.00 „Cote defalcate din impozitul pe venit” -9.000 lei Trim III 

04.04.00 „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale” +57.000 lei Trim III 

11.02.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orațelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului 

București” +187.000 lei Trim III 

36.50.00 „Alte venituri” +105.000 lei Trim III 

 

 

 

 



 

 

        b.Partea de cheltuieli 

Capitolul 51.01.03 „Autorități executive”  

20.01.03 „Încălzit, Iluminat și forță motrică” -10.000 lei Trim III 

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” +15.000 lei Trim III 

20.11.00 „Cărți, publicații și materiale documentare” +5.000 lei Trim III 

 

Capitolul 65.50.00 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului” 

20.01.03 „Încălzit, Iluminat și forță motrică” +18.000 lei Trim III 

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” +20.000 lei Trim III 

 

Capitolul 68.04.00 „Asistență acordată persoanelor în vârstă”  

20.01.03 „Încălzit, Iluminat și forță motrică” +10.000 lei Trim III 

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” +155.000 lei Trim III 

20.05.03 „Lenjerie și accesorii de pat” +2.000 lei Trim III 

20.05.30 „Alte obiecte de inventar” +20.000 lei Trim III 

 

Capitolul 70.50.00 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale”  

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” +100.000 lei Trim III 

 

Capitolul 74.05.01 „Salubritate”  

20.01.04 „Apă, canal și salubritate” +5.000 lei Trim III 

 

In urma acestei rectificari, rezulta o influenta de 340.000 lei atât la partea de venituri, 

cât și la partea de cheltuieli. 

 

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,  pentru a semna modificarea anexelor la bugetul 

local.  

 

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. 

  

 Presedinte de sedinţă,                                Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                         Secretar general UAT Cozma 

  Gălățan Vasile                   Crăciun Adrian                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 


