ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA EFTIMIE MURGU
CONSILIUL LOCAL

Nr. 35 din 29 iunie 2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul bugetar al
bugetului local
Consiliul local al comunei Eftimie Murgu intrunit in sedinta ordinara in data de 29
iunie 2021,
Avand in vedere referatul nr.38/1 din 22 iunie 2021 la Proiectul de hotarare privind
aprobare utilizarii unor sume din excedentul bugetar al anilor precedenti prezentat de
primarul comunei si raportul compartimentului financiar contabil ,
Luand in considerare excedentul bugetar al anilor precedenti in suma de 715 798,03 lei ,
este necesara adoptarea unei hotarari in vederea utilizarii sumei de 658 250 lei din
excedentul bugetar pentru achitarea contravalorii unor obiective de investitii
Tinand cont de : Prevederile art. 1 alin 2. Lit a art. 13 si art. 58 Legii nr. 273/2006 a
finantelor publice locale, cu modificari si completari ulterioare, precum si ale Legii nr.
15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
În temeiul art. 129 alin (2) lit b si alin (4) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aproba utilizarea , in anul 2021 , trimestrul III , sumei de 658 250 lei din
excedentul bugetar din Capitolul 98.02 al anilor precedenti pentru achitarea
contravalorii urmatoarelor obiective de investitii :
- Reparatii statia de epurare si alimentare cu apa - 100 000 lei – capitol 70.02 ,
indicator 71.03 reparatii capitale;
- Achizitia Dispensarului Medical din localitate – 158 250 lei - capitol 51.02 indicator
71.01.30 achizitii imobile;
- Reparatii strazi comunale si infiintare locuri de parcare pe Canobars si str. Secundara
II – 350 000 lei – capitol 84.02 indicator 71.03 reparatii capitale;
- Achizitia sistem supraveghere video – 50 000 lei capitol 51.02 indicator 71.01.30
dotari;
Art . 2. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Eftimie Murgu pe anul 2021 ,
trimestrul III, sectiunea dezvoltare, cu sumele prevazute la art.1.
Art. 3. Prin grija Secretarului General al comunei Eftimie Murgu prezenta hotarare va
fi transmisa Institutiei Prefectului judetul Caras Severin pentru verificarea legalitatii ,
primarului comunei si contabilului pentru cunoastere si punere in aplicare .
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