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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cozma pe 

anul 2022 

 

Ormenisan Petru, primarul comunei Cozma, judetul Mures, 

Luând act de raportul de specialitate nr. 2396/28.12.2021, întocmit de către Compartimentul 

financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma, referatul de 

aprobare nr. 2396/1/28.12.2021 a primarului comunei, în calitate de iniţiator, de raportul comisiilor 

de specialitate ale consiliului local, 

Prevederile art.3 alin.(2), art.14, art.19 lit.a, art.23 alin.(2) lit.a, art.25,art. 36, alin. 1, art.39, 

art.41, art.42, art.45 alin(1), art.46, art.58 lit.a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii  nr.317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, 

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

In baza art. 7 alin. 13 din Legea 52/2003 privint transparent decizionala in administratia 

publica locala, republicata. 

În temeiul dispozitiilor art. 129, alin.2 lit.b, alin.(4) lit.a, art. 139, alin.1, alin. 3 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 aproba bugetul local al Comunei Cozma pe anul 2022, la venituri in suma de 

5.705.000 lei si la cheltuieli in suma de 5.759.000 lei, conform anexei 1; 

Art. 2  Se aproba bugetul local la “Sectiunea de functionare” pe anul 2022, conform anexei 2; 

 Art. 3 Se aproba bugetul local la “Sectiunea de dezvoltare” pe anul 2022, conform anexei 3; 

Art. 4  Programul obiectivelor de investitii pe anul 2022, conform anexei 4. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul   

Comunei Cozma prin  compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului Comunei Cozma. 

 

 

 

 



Art. 6  - Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul secretarului comunei, in termenul 

prevazut de lege la : 

            - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

            - Primarului comunei Cozma 

            - Compartiment Contabilitate 

            - Dosarul instituţiei 

 - Afisare, site-ul Primariei, celor interesati. 

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


