ROMANIA
Judetul Caras Severin
Comuna EFTIMIE MURGU
-Consiliul Local –

Nr. 63 din 22 decembrie 2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării de buget local
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta de lucru in data de 22.12.2020 ;
Vazand raportul compartimentului de resort , referatul de aprobare al primarului
comunei si raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
Avand in vedere prevederile art.1 din Hotararea Guvernului nr. 1100/2020 pentru
suplimentarea sumelor din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2020 ,
Tinand cont de prevederile Legii nr. 5 din 6 ianuarie 2020 a bugetului de stat pe
anul 2020 ;
Avand in vedere adresa nr. 8202/21.12.2020 venita de la Administratia Finantelor
Publice Caras Severin .
Avand in vedere prevederile art. 19.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile art. 6(1) ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ;
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1- Se aprobă rectificarea de buget local trimestrul IV, anul 2020 după cum urmează :
La capitolul Venituri
Cap 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 383 000 lei
La capitolul Cheltuieli
CAPITOL 51.02 Autoritati publice
261 500 lei
Art. 20.01.05 Combustibil
7500 lei
Art. 20.01.30 alte bunuri ptr. functionare
254 000 lei
CAPITOL 61.02 Ordine publica
10 000 lei
Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii
10 000 lei
CAPITOL 70.02 Locuinte , servicii
111 500 lei
Art. 20.01.05 carburanti
7500 lei
Art. 20.01.30
alte bunuri si servicii
104 000 lei
Art. 2- Prezenta hotarare se inainteaza Institutiei Prefectului judetului Caras
Severin, Administratiei judetene a Finantelor Publice , compartimentelor de resort si se va
afisa la loc public.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
DĂNILĂ DOBREN

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
LIVIU IMBRESCU

