
 

 

ROMÂNIA                                                                           Nr. 20 din 20 aprilie 2021 

JUDEŢUL  CARAŞ-SEVERIN                                                                    

CONSILIUL  LOCAL  EFTIMIE  MURGU                                          
  

 

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 

privind  aprobarea  bugetului  administraţiei  publice  locale   

al comunei Eftimie  Murgu pe  anul 2021 

 

Consiliul Local Eftimie  Murgu  întrunit în şedinţa ordinara din data de 

20.04.2021; 

Văzând  referatul de aprobare, raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate 

al Consiliului Local; 

                Având în vedere:  

➢ adresa nr. 2205/17.03.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 

– Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Activitatea 

de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și 

Execuției Bugetelor Locale prin care se comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 

municipiilor, aprobate prin Decizia șefului administrației finanțelor publice a județului 

Caraș-Severin nr. 279/2021;  

➢ adresa nr. 2206/17.03.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 

– Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Activitatea 

de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și 

Execuției Bugetelor Locale prin care se comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele din cote defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;  

➢ adresa nr.8144/08.04.2021 a Consiliului județean Caraș-Severin prin care ni se 

comunica sumele repartizate conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 110/7.04.2021 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzatoare cotei de 

6% din impozitul pe venit prevăzută la art. 6 alin.(1)  lit. ,,c” din Legea nr. 5/2020 a 

bugetului de stat pe anul 2021;  

➢ adresa nr.2801/6.04.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – 

Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Activitatea de 

Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției 

Bugetelor Locale prin care se comunica sumele rezultate in urma repartizarii sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti 

destinate finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , aprobat 

prin Decizia nr.378/6.04.2021; 

 

 

 

 

 

 



 

 

În baza prevederilor Legii nr. 15 /2021 a bugetului de stat pe anul 2021, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 239/9.03.2021 și  a  prevederilor  art. 1 al. (2) lit. 

„a”, art. 8 lit. „a” şi lit. „b”,  art. 19 al(1) lit. „a”, art. 7-20, art. 25-26, al.(2)–(6) ale art. 

39, art. 71 și art. 761  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;   

În temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,a”, art. 139 al.(1) și 

al.(3) și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  : 

 

Art.1. Se aprobă bugetul administraţiei publice locale al comunei Eftimie  

Murgu pe anul 2021 în sumă de  5984  mii  lei,  la partea de venituri; 

Art.2. Se aprobă bugetul administraţiei publice locale al comunei Eftimie  

Murgu pe anul 2021 în sumă de 5984 mii  lei, la partea de cheltuieli. 

   Art.3.  Lista de investiţii face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Eftimie Murgu şi Serviciul Buget – Finanţe – Contabilitate, Impozite şi Taxe, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.  

    Art.5.  Prezenta hotărâre se va comunica: 

✓ Instituţiei Prefectului – judeţului Caraş – Severin; 

✓ Primarului comunei Eftimie  Murgu; 

✓ Direcţiei Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat  Caraş – 

Severin; 

✓ Compartimentului – Buget – Finanţe – Contabilitate – Impozite şi Taxe 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; 

✓ Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la panou şi pe site-ul  

Primăriei Eftimie  Murgu. 

 

                        

 

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ ,                                              Contrasemnează                                                                                                                           

        NICOLAE COCIAȘ                                               Secretar general al comunei,   

                                                                                        Liviu   Imbrescu    


