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JUDETUL  CARAS  SEVERIN 

CONSILIUL  LOCAL EFTIMIE MURGU 

 

HOTARARE 

Privind  utilizarea  unor  sume din  excedentul bugetar 

 

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

17.02.2022, 

Avand  in  vedere: -  referatul nr.  11/1/10.02.2022 la  Proiectul  de  hotarare  

privind  utilizarea  unor  sume  din  excedentul bugetar  prezentat  de  primarul  

comunei si  raportul  compartimentului  financiar  contabil  

 Luand  in  considerare  excedentul bugetar  al  anilor  precedenti  in  suma  de 

1736,72  mii  lei,  

Tinand  cont  de:   

- Bugetul  initial  al  comunei  Eftimie  Murgu 

-  Prevederile  art. 1 alin 2. Lit a art. 13 si art. 58 Legii   nr. 273/2006  a  

finantelor  publice  local,  cu  modificari  si  completari  ulterioare, 

precum si ale  Legii  nr. 371/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 

   In temeiul art. 129 alin (2) lit b si  alin (4) lit a din  OUG  nr. 57/2019 privind  

Codul  administrativ, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 

HOTARASTE : 

       Art. 1   Se  aproba  utilizarea  unei  sume  din  excedentul  anilor  precedenti 

in  valoare  de 721.5 mii lei  lei  ,  asfel : 

- Achizitia  sistem  supraveghere  video –  60  mii  lei  capitol 51.02  indicator 

71.01.03  dotari  Independente 

- Achizitie   buldoexcavator   - 381  mii lei  capitol 70.02 indicator 71.01.02  

- Achizitie  remorca  monoax – 20,50 mii lei  capitol 70.02  indicator 

71.01.02 

- Proiect  tehnic  modernizare  Sala  de  festivitati – 30 mii lei  capitol 67.02 

indicator 71.01.30 

- Studiu fezabilitate  Statii incarcare  -  70  mii lei   capitol 70.02 indicator 

71.01.30 



- Proiect  tehnic „Modernizare  strazi rurale si drumuri vicinale – 160 mii lei 

capitol  84.02  indicator 71.01.01 

       Art. 2  Se aproba  Lista  de  investitii pentru anul 2022  

       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 . 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,              Contrasemnează pentru legalitate, 

   SUTA LAZAR LAURENȚIU                    Secretarul general al comunei,   

                                                                                   IMBRESCU   LIVIU   


