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Judetul Caras Severin 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

-Consiliul  Local –                                                         

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  rectificării  bugetului local al comunei Eftimie Murgu   

 

    Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta  ordinara de lucru in data de 

30 iulie 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. 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 dispozițiilor art. 129  alin. (2) si alin. (4)    din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E : 
  

                Art. 1- Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Eftimie Murgu, astfel : 
 

La sectiunea dezvoltare: 

 

- Se  scade  suma  de  90  mii lei de  la  capitolul 66.02 , subcapitolul 66.02.08, indicator 

71.01.01. constructii  si  se  suplimenteaza cu  suma  de 90  mii  lei capitolul  51.02 , 

indicator 71.01.30 , studii  de  fezabilitate . 

- Revenim la HCL Nr. 37 din 11.07.2021. 

- Se  scade  suma de  350  mii lei , provenita  din  excedent, de  la paragraful 84.02.03.03 , 

indicator  71.03 , reparatii  capitale  si  se  suplimenteaza cu  suma de 350 mii lei paragraful   

84.02.03.03 , indicator 71.01.02 masini , echipamente si mijloace de transport (achizitie  

utilaje).   

                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 ,                           Contrasemnează pentru legalitate, 
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