
ROMÂNIA                                                               Nr. 10 din 17 februarie 2022 

JUDEŢUL  CARAŞ-SEVERIN                                                                   

CONSILIUL  LOCAL  EFTIMIE  MURGU                                          

  

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 

Consiliul local al comunei Eftimie Murgu intrunit in sedinta ordinara in data de 

17.02.2022, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 10/1  din 10.02.2022  intocmit  de  primarul  Otiman  

Mihai 

- Raportul de specialitate intocmit  de  Didraga  Dochia , angajat  cu  atributii  de  

contabilitate 

 Ținând cont de:  

- Prevederile Legii nr. 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022, 

publicată în M.O. nr. 1238 din 28 decembrie 2021; 

- Dispozițiile art. 2, pct. 47, art. 19, alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. c, art. 41, alin. 

1 și art. 49, alin. 4, alin. 7, , alin. 9 și alin. 10, din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normele cuprinse în art. 87, alin. 3, art. 88, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. 

a, alin. 5, din OUG nr. 57/ 2019 prvivnd codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. a și ale art. 196, alin. 1, 

lit. a, din OUG nr. 57/ 2019 prvivnd codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

                                          H O T Ă  R Ă Ș T E: 

 Art. 1 Se aprobă bugetul local al comunei Eftimie  Murgu pentru anul 2022, 

conform prevederilor din Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, care face parte 

integrantă din acesta. 

 Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Eftimie  Murgu și Biroul financiar - contabil. 

            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică  primarului U.A.T., Institutiei 

Prefectului – judeţul Caras-Severin si se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare, la 

sediul Primăriei Eftimie Murgu.  
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