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Județul  CARAȘ  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

-Consiliul  Local –                

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  rectificării  bugetului local al comunei Eftimie Murgu, trimestrul IV – 

anul 2021   

    Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta   in data de 8 decembrie ,  

              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;  

- in baza  adresei numarul 4080/26.11.2021 a administratiei  Judetene  a  Finantelor  Publice  

Caras  Severin 

             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,    

                                                                 H O T Ă R Ă Ș T E : 

    Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului local, al  comunei  Eftimie  Murgu , pe  trimestrul  IV  

2021  dupa  cum  urmeaza:  
VENITURI      

11.02.02  sume  defalcate  din TVa pentru finantarea  cheltuielilor descentralizate 

                la  nivelul  comunelor                                                                 + 7  mii  lei 

42.34    Subventii  pentru  incalzirea  locuintei                                        + 106,61  mii lei 

CHELTUIELI 

Cap. 68.02  Asigurari si asistenta  sociala 

         57.02.01    ajutoare  sociale  in  numerar                                          + 106,61  mii  lei 

Cap. 65.02  Invatamant 

         20.01.30  Alte  bunuri  si  servicii                                                         + 6 mii lei 

         20.59.01  burse                                                                                       +1  mie  lei 

         20.59.01  Burse                                                                                       - 7  mii lei 

         20.01.30  Alte  bunuri  si  servicii                                                         + 7  mii  lei 

Cap. 51.02  Autoritati  publice  

         20.01.05  Carburanti , lubrifianti                                                       - 10  mii  lei 

         20.01.08  Posta , telecomunicatii , internet                                         - 25  mii  lei 

         20.01.30  Alte  cheltuieli  materiale                                                     + 35  mii  lei 

Cap. 70.02  Locuinte , servicii    

          20.01.03  Incalzire , forta  motrica                                                     - 10  mii  lei 

          20.01.05  Carburanti , lubrifianti                                                       - 20  mii  lei 

          20.01.30  Alte  cheltuieli  materiale                                                    + 30  mii  lei 

      

       Art.2. Prezenta hotarare se comunica:Primarului comunei Eftimie Murgu, Institutiei 

Prefectului Caras-Severin, Compartimentului financiar contabil si Compartimentului  

Asistenta Sociala. 

 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

            ILIE MARCEA DANUT                                         Secretarul general al comunei,   

                                                                                                       LIVIU  IMBRESCU     

 


