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HOTARAREA Nr. 4 

Din 09 Februarie 2022 

 privind aprobarea bugetului local al comunei Cozma pe anul 2022 

 

 

Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în şedinţa ordinară  din data de 09.02.2022, 

 

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; 

Decizia nr. 363/07.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate potrivit anexei 7 la Legea nr.317/2021 privind 

bugetul de stat pe anul 2022, precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

reprezentând cota de 14% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, 

conform modelului de calcul aprobat de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.8/04.01.2022; 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/18.01.2022 privind repartizarea pe anul 2022 a 

sumelor reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și a 

sumelor pentru derularea Programului pentru școli al României în perioada ianuarie-iunie a anului 

școlar 2021-2022, precum și estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 și 2025; 

Adresa Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr.1123/09.02.2022 privind repartizarea 

estimativă a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a unităților 

de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022; 

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 

5.573.000 lei si la cheltuieli in suma de 5.945.000 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. 

 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                                          Contrasemnează pentru legalitate 

   Suciu Alexandru                                                                Secretar general al  Comunei Cozma 

                                                                                 Crăciun Adrian  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


