
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. 38/15.11.2021. privind 

rectificarea bugetului local al comunei Cozma pe anul 2021 
 

Primarul  comunei COZMA, judeţul Mureş,  

Vazand Referatul de aprobare 2108/1/15.11.2021 si  raportul de specialitate al 

Compartimentului Financiar-Contabil nr.2108/15.11.2021, prin care se propune validarea 

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

comisiilor de specialitate. 

Dispozitia Primarului comunei Cozma nr. 38/15.11.2021 privind rectificarea bugetului 

local al comunei Cozma pe anul 2021 

Având în vedere necesitatea rectificării bugetare şi pentru echilibrarea trimestrelor 

bugetului local pe anul 2021; 

Având în vedere adresa nr.12728 înaintată de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș cu privire la aplicarea 

OUG nr.42/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca 

urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență; a 

stimulentrului de risc prevăzut la alin(5) art.7 din OUG nr.43/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a 

persoanelor vârstnice; 

În temeiul dispoziţiilor art.7, din OUG nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 

sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 

perioada stării de urgență; 

           - 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 conform Dispozitiei Primarului comunei 

Cozma nr. 38/15.11.2021 după cum urmează:  
 

    a.Partea de venituri 

42.82.00 „Sume alocate pentru stimulentul de risc” +33.000 lei Trim IV 

 

 

 



        b.Partea de cheltuieli 

Capitolul 68.04.00 „Asistenta acordata persoanelor in varsta”  

10.01.29 „Stimulentul de risc” +33.000 lei Trim IV 

 

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

Total venitui = 5.535.000 lei 

Total cheltuieli = 5.589.000 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 
  


