ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA COROISÎNMĂRTIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.49
DIN 16.12. 2021
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
Consiliul local al comunei Coroisînmartin întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând referatul de aprobare şi raportul compartimentului de specialitate la proiectul de Hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;
In baza art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată ;
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
În temeiul art.129 alin.1 şi alin.4 lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul adminstrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 astfel :
CAPITOL

VENITURI

11.02.02 sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru -finanlarea'
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor si municipilor

CHELTUIELI

68.05.02ASISTENTA SOCIALA

68.02.10. finantarii
ajutorului de incilzire cu lemne,
carbuni si combustibili petrolieri
pentru beneficiarii de ajutor social,
65. INVATAMANT
65.04.59.01.burse
65.57.02.03.tichete gradinita
57.02.01 Cerinte educationale
speciale
CHELTUIELI

INVATAMANT
20.01.08 POSTA TELECOMUNICATII
20.01.03 INCALZIT ILUMINAT
20.01.09 MATERIALE SI PRESTARI
SERV
20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII
20.06.01 DEPLASARI INTERNE

TOTAL

-10.000

Trim IV

-10.000

-10.000

-10.000

-1000

-1000

-1000
+2000

-1000
+2000

-1.700
-25.000

-1.700
-25.000

-4000
-3000
-2200

-4000
-3000
-2200

1

INVATAMANT
20.01.01 FURNITURI DE BIROU
20.01.02 MATERIALE PT CURATENIE
20.05.30 ALTE OBIECTE DE
INVENTAR
20.01.01 FURNITURI DE BIROU
20.01.02 MATERIALE PT CURATENIE
20.05.30 ALTE OBIECTE DE
INVENTAR

+1100
+600

+1100
+600

+15000
+6000
+4000

+15000
+6000
+4000

+9200

+9200

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează d-na inspector Banciu
Cornelia Marcela.
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică compartimentului contabil, Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Mureş precum şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Preşedinte de şedinţă,
Cernea Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general : Pop Mircea
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