ROMANIA
Judetul Caras Severin
Comuna EFTIMIE MURGU
-Consiliul Local –

Nr. 49 din 30 septembrie 2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Eftimie Murgu, trimestrul III –
anul 2021
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de
30 septembrie 2021 ,
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.19 alin.(2), art.49 alin.(4) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza O.U.G. nr. 97 /2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, aprobate
prin Decizia nr. 1040/17.09.2021;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local, prin majorarea lui cu suma de 27,00 mii
lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, repartizate după cum urmează:
Nr. Explicatii
crt
VENITURI
1
Cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 63%)
2
Sume din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
3
Sume defalcate din taxa pentru echilibrarea bugetelor locale
TOTAL VENITURI
CHELTUIELI
1
51.02. Autoritati publice – 20.01.30 Alte cheltuieli materiale
2
61.02 Ordine publica -20.01.30 Alte cheltuieli materiale
3
70.02 Locuinte, servicii - 20.01.30 Alte cheltuieli materiale
TOTAL CHELTUIELI

Aprobat
initial

Influente Buget
rectificat

125
221

4
23

129
244

1154
1500

0
27

1154
1527

150,76
5
239
394,76

10
7
10
27

160,76
12
249
421,76

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 ,
RADU PAVEL LUCIAN

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
IMBRESCU LIVIU

