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HOTĂRÂREA NR. 56  

din 06 Decembrie 2021 

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Cozma, pe 

anul 2021 

  

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 06.12.2021 

Avand in vedere Referatul de aprobare a primarului comunei, în calitate de iniţiator, 

înregistrat cu nr. 2222 / 06.12.2021 si  raportul de specialitate nr. 2222 /1/ 06.12.2021, întocmit de 

către Compartimentul financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cozma, Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cozma 

Tinand cont de  necesitatea rectificarii bugetare si pentru echilibrarea trimestrelor bugetului 

local pe anul 2021; 

Având în vedere adresa nr.149/02.12.2021 înaintată de către Școala Gimnazială Cozma, prin 

care se solicită aprobarea modificării bugetului instituției pentru trimestrul IV, anul 2021; 

Având în vedere decizia nr.21228/06.12.2021 emisă de către Administrașia Județeană a 

Finanțelor Publice Mureș cu privire la aprobarea repartizării pe unitățile administrativ-teritoriale din 

județul Mureș, reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării drepturilor asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu 

handicap, pentru trimestrul IV 2021, respectiv, aprobarea retragerii pe unitățile administrativ-

teritoriale din județul Mureș a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, partea destinată finanțării ajutorului de 

încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, pentru 

trimestrul IV 2021; 

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

În baza OUG 122/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 

 -Art.87, respectiv Art.88,Art.129, alin.2, alin.4 alin. art. 196, alin. (1), lit. a, 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 

11.02.00 „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor” -51.000 lei Trim IV 

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

bugetului local”   -20.000 lei Trim III; 

                          -110.000 lei Trim IV 

37.04.00 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare    +20.000 lei Trin III; 

                                                                                 +110.000 lei Trim IV 

        b.Partea de cheltuieli 

Capitolul 51.01.03 „Autorități executive” 

10.01.01 „Salarii de bază” -21.000 lei Trim IV 

10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității”  +3.000 lei Trim II;  

                                                                                                      -13.000 lei Trim IV 

10.03.07 „Contribuția asigurătorie pentru muncă” -2.000 lei Trim IV 

20.01.03 “Încălzit, iluminat și fortă motrică” +13.000 lei Trim IV 

 

 

 



20.01.06 “Piese de schimb” -2.000 lei Trim IV 

20.02.00 “Reparații curente” -4.000 lei Trim IV 

20.05.30 “Alte obiecte de inventar” -1.000 lei Trim IV 

 

Capitolul 65.04.01 „Învățământ secundar inferior”  

20.01.01 „Furnituri de birou” +600 lei Trim III 

                                                +200 lei Trim IV 

20.05.30 „Alte obiecte de inventar” +4.900 lei Trim IV 

20.13.00 „Pregătire profesională” -400 lei Trim II 

                                                       -600 lei Trim III 

20.06.01 “Deplasări interne” +200 lei Trim II 

20.01.02 “ Materiale pentru curățenie” -200 lei Trim IV 

20.01.03 “Încălzit, iluminat și fortă motrică” +1.700 lei Trim IV 

20.01.07 “Transport” -6.400 lei Trim IV 

20.01.08 “Poșta, telecomunicații” -200 lei Trim IV 

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” +200 lei Trim II 

59.01.00 „Burse școlare” +2.000 lei Trim IV 
 

Capitolul 65.50.00 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului” 

20.01.03 „Încălzit, Iluminat și forță motrică” -8.000 lei Trim III 

20.02.00 „Reparații curente” +8.000 lei Trim III 

20.05.30 „Alte obiecte de inventar” -3.000 lei Trim II 
 

Capitolul 67.50.00 „Alte Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei” 

20.02.00 „Reparații curente” -10.000 lei Trim IV 

59.12.00 „Susținerea cultelor” -10.000 lei Trim III; 

                                                  -10.000 lei Trim IV 
 

Capitolul 68.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate” 

10.01.01 „Salarii de bază” -30.000 lei Trim IV 

10.03.07 „Contribuția asigurătorie pentru muncă” -3.000 lei Trim IV 

57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” -18.000 lei Trim IV 
 

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

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” -10.000 lei Trim III 
 

Capitolul 84.03.01 „Drumuri și poduri” 

20.02.00 „Reparații curente” -62.000 lei Trim IV 

71.01.30 „Alte active fixe”  +20.000 lei Trim III; 

                                            +110.000 lei Trim IV 

 

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

Total venitui = 5.484.000 lei 

Total cheltuieli = 5.538.000 lei 
 

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 

  Hoisan Costel Daniel                   Crăciun Adrian                                                                                                                                                        

 

 


