
ROMANIA                                                                                                                   Nr. 51 din 16 iunie 2022                                                                                                                                                           

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, trimestrul II – anul 2022   

 

    Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , intrunit in sedinta   in data de 16 iunie  2022 ,  

 

              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: 

        -  art.19 alin.(2), art.49 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

        - prevederile  legii  317/2021  legea  bugetului  de  stat  pe  anul 2022, 

 

       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  II  2022  dupa  

cum  urmeaza:  

                                       SURSA  A 

 

VENITURI      

070203  Impozit  pe  teren   extravilan                                                      + 30  mii  lei 

160200  Impozit  pe  mijloace  de  transport                                             +  5  mii  lei  

 

CHELTUIELI 

Cap. 68.02   Asigurari  si  asistenta  sociala                                               + 20  mii  lei 

         68.02.10.01  Cheltuieli  salariale  in  bani                                         + 20 mii lei  

         70.02.55                                                                                                + 15 mii lei 

 

                                   SURSA  F 

 

VENITURI                                                                      trim II                trim III              trim IV 

330800   Venituri  din  prestari  de  servicii            + 8  mii  lei           +  37  mii  lei     +  50  mii  lei 

411100    Imprumuturi                                             + 15  mii  lei 

                                                                  

CHELTUIELI  

1001   Salarii                                                               + 9,27 mii  lei     +27,44  mii  lei    + 24,54  mii lei  

2001   Materiale                                                         + 14,71 mii lei     +7,46 mii lei        + 11,58  mii lei 

8102   rambursare  imprumut                                                               +5  mii lei            + 5 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 ,                              Contrasemnează pentru legalitate, 

             DUMSE MARIUS SORIN                                         Secretarul general al comunei,   
                                                                                                       IMBRESCU   LIVIU  


