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PROIECT   DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei 

Cozma, pe anul 2021 

  

Ormenişan Petru-primarul comunei Cozma 

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1802/16.09.2021 si  raportul de specialitate 

nr. 1802/1/16.09.2021, 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 2020; 

            Cat si  cresterea numarului beneficiarilor indemnizatiei lunare acordate persoanelor cu 

handicap grav, la nivelul U.A.T. Comuna Cozma; 

            Avand in vedere necesitatea indeplinirii principalelor obiective de interes local cu 

privire la partea de investitii pentru anul 2020, prin suplimentarea veniturilor pentru 

acoperirea cheltuielilor cu activele fixe, respectiv, necesitatea actualizarii indicatorilor 

tehnico-economici precum si a asigurarii finantarii de la bugetul local a categoriilor de 

cheltuieli pentru obiectivul de investitii „Sistem panouri solare Camin de Batrani Socolu de 

Campie”; 

            Luand in considerare prevederile art.42, art.43, respectiv art.44 din Legea 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

            Luand in considerare prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei, 

respectiv a Ministerului Administratiei Publice nr.794/380 privind aprobarea modalitatii de 

plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap 

grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal; 

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

administraţia publica, republicată,  

, -Art.129, alin.2, alin.4 alin.  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

- Art.8 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 2020 dupa cum urmeaza: 
 

         a.Partea de venituri 

 18.02.50 „Alte venituri” +133.000 lei Trim III 

 

 

 

 

 



         

       b.Partea de cheltuieli 

      Capitolul 68.05.02 „Asistenta sociala in caz de invaliditate”  

57.02.01 „Ajutoare sociale in numerar” +5.000 lei Trim III 

71.01.30 „Alte active fixe” +28.000 lei Trim III 

      Capitolul 84.03.01 „Drumuri si poduri”  

20.02.00 „Reparatii curente” +100.000 lei Trim III 

 

In urma acestei rectificari, rezulta o influenta de 133.000 lei atat la partea de venituri, 

cat si 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,   

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


