
R O M Â N I A 
JUDEłUL HARGHITA                                                     
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARÂREA NR.11/2011 
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Cozmeni pe anul 2011  

 
                             Consiliul local al comunei Cozmeni,JudeŃul Harghita, 
 Analizând expunerea de motive,prezentat de către ordonatorul principal de credite,D-ul Primar 
Bodo David,respectiv raportul de specialitate al compartimentului  contabil  Nr._____/2011,din 
cadrul aparatul de specialitate al primarului,  
Luând în considerare prevederile : 

- HG Nr.192/2011,privind repartizarea pe proiecte a sumelor din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanŃarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaŃiul rural  

- Adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice  a JudeŃului Harghita Nr.612 din data de 22 
martie 2011,prin care s-a comunicat repartizarea pe proiecte a sumei de 200 mii lei 
pentru finanŃarea Programului de dezvoltare a bazei sportive Comuna Cozmeni cod 
11.02.07 

- DispoziŃia primarului Nr.278/2011 prin care s-a aprobat modificarea bugetului local pe 
anul 2011 cu suma de 200 mii lei 

- Hotărârea Nr.3/2011,a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea bugetului local pe 
anul 2011 

- Legea Nr.273/2006,privind finanŃele publice locale respectiv,cu modificările şi 
completările ulterioare şi  raportul comisiilor de specialitate, pentru activităŃi economico-
financiar,agricultură,amenajarea teritoriului şi urbanism,juridică şi de disciplină,pentru 
activităŃi de învăŃământ,sănătate şi familie,social culturale,culte,muncă şi protecŃie 
socială,protecŃia copiilor,protecŃia mediului şi turism,tineret şi sport, 

In temeiul dispoziŃiunilor art.36 alin.(2) litera b ,art.45 alin.(2)litera a şi art.115 lit.b din Legea   
administraŃiei publice locale Nr.215/2001, republicată,cu modificările şi compăletările ulterioare, 
                                                       H O T Ă R E Ş T E  :                                                                                                
Art.1- Se validează DispoziŃia primarului Nr.278/2011 privind modificarea bugetului local al 
comunei Cozmeni pe anul 2011 astfel : 
 - Se aprobă rectificarea bugetului general al comunei Cozmeni, pe anul 2011 în suma totală 
de 3.470,60 mii lei,la capitolul de venituri şi la suma de 3.549,71 mii lei la capitolul de 
cheltuieli conform anexei Nr.1 care face parte integrantă din prezenta astfel: 

  Buget local  :                 Buget iniŃial            Majorat        Buget rectificat 
Venituri :                        2.883,60      Trim.II  200,00            3.083,60 
  - Sume def.din TVA.11.02.07                        200,00                       

            Cheltuieli :                      2.962,71      Trim.II  200,00            3.162,71 
            - Baza sportivă  67.02.501                           200,00  
 Art.2- Se aprobă modificarea listei de investiŃii conform anexei nr.2   
 Art.3- Prezenta Hotărâre se comunică la InstituŃia Prefectului,DirecŃiei Trez.Compartimentul 
buget şi contabilitate publică,Primar şi la compartimentul contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 Art.4 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul 
comunei Cozmeni  Bodo David şi Consilierul Balint Balint Terez din cadrul compartimentul de 
resort al aparatului de specialitate al primarului Cozmeni. 
                                            Cozmeni la 12 aprilie 2011 
 Preşedinte de şedinŃă                                                                 Contrasemnează secretar, 
        Abraham Robert                                                                        Balint Agota 
 



 


