ROMANIA
Judetul Caras Severin
Comuna EFTIMIE MURGU
-Consiliul Local –

Nr. 55 din 14 octombrie 2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Eftimie Murgu, trimestrul IV –
anul 2021
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta extraordinara de indata de
lucru in data de 14 octombrie 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 Hotararii de Guvern nr. 1088/2021 cu privire la suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 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 400 mii
lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, repartizate după cum urmează:
VENITURI
110206
+ 400 mii lei
370203
- 239 mii lei
370204
+ 239 mii lei
CHELTUIELI
CAP 68.02.10 Asistenta sociala
+ 80 mii lei
CAP 67.02 Cultura , recreere , religie Titlu 55.01.18
+ 60 mii lei
CAP.65.02 Invatamant Titlu 57.02.03
+ 9 mii lei
CAP. 51.02 Autoritati publice Titlu 20.01.30
+ 12 mii lei
CAP. 70.02 Locuinte , servicii , dezvoltare Titlu 71.01.30
+ 49 mii lei
CAP. 70.02 Locuinte , servicii , dezvoltare Titlu 71.01.03
+ 90 mii lei
CAP. 84.02 Transporturi Titlu 71.01.30
+ 100 mii lei
TOTAL CHELTUIELI
400 MII 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 ,
RADU PAVEL LUCIAN

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
IMBRESCU LIVIU

