ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA EFTIMIE MURGU
CONSILIUL LOCAL

Nr. 27 din 16 iunie 2020

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al comunei Eftimie Murgu pe anul 2020
și a listei de investiții în anul 2020
Consiliul local al comunei Eftimie Murgu, întrunit in şedinţa extraordinara
de indata din data de 16.06.2020;
Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu, raportul
compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi avizele
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Eftimie Murgu;
Având în vedere prevederilor Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de
stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 2/06.01.2020
Având în Contractul de finanţare în cadrul Programului national de dezvoltare
locala nr.273/05.03.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice şi Unitatea administrativ teritoriala Comuna Eftimie Murgu;
În baza prevederilor art. 1 al. (2) lit. „a”, art. 19 al. (1) lit. „a” și art. 71 al.(4)
din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2 ) lit.b) coroborat cu prevederile alin.(4)
lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale
comuna Eftimie Murgu in trimerstrul II pe anul 2020, dupa cum urmeaza :
-mii leibg. initial
influente
bg.rectificat
Venituri
42.02.65
1500
1883,19
3383.19
Cheltuieli
84.02 Transporturi
71 01 01 Constructii

1500

1883.19

3383.19

Art.2 Se aproba rectificarea anexei 2 , la HCL nr.8/20.02.2020, Lista obiectivelor de
investitii pe anul 2020.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va inainta Instituţiei Prefectului judeţul Caraş-Severin,
Administratiei Finantelor Publice Caras-Severin ,se va publica prin afişare la sediul
Primăriei comunei Eftimie Murgu și pe site-ul www.primariaeftimiemurgu.ro
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GLIGORE DANCEA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al comunei
Liviu Imbrescu

