
ROMANIA                                                                                           Nr. 58 din 4 august 2022                                                   

Judetul 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 III– 

anul 2022 
 

    Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , întrunit în sedință în data de 4 august  2022 ,  

              Văzând raportul compartimentului de resort , referatul de  aprobare al primarului comunei  și 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;  

        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 III 2022 după cum  

urmează: 

 

VENITURI                                                                                                       AN                   TRIM III   

433100     Sume  alocate  din  bugetul AFIR                                        +  360 mii lei                       + 360 mii lei 

 

CHELTUIELI                                                                                                 

 

Cap. 84.02   Transporturi                                                                       + 270 mii lei                      + 270 mii lei   

          71.01.01  Construcții                                                                     + 270 mii lei                      + 270 mii lei  

 

Cap. 51.02  Autorități  publice                                                                 + 90 mii lei                        + 90 mii lei 

         71.01.02  Mașini , echipamente , mijloace de transport                + 90 mii lei                       + 90 mii lei 

 

Cap. 51.02  Autorități publice                                                                   + 98 mii lei                       + 98 mii lei 

         51.02.10  Cheltuieli de personal                                                       + 98 mii lei                       + 98 mii lei 

         20.01.30  Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare       - 20 mii lei                        - 20 mii lei 

         20.01.03  Încălzit, iluminat, forță motrică                                      + 20 mii lei                        + 20 mii lei 

 

Cap. 67.02  Cultură, recreere,  religie                                                      - 98 mii lei                        - 98 mii lei 

         67.02.10 Cheltuieli de personal                                                        - 98 mii lei                        - 98 mii lei 

 

 

     Art. 2-   Prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului județului  Caraș-Severin,  Administrației 

Județene a  Finanțelor Publice, compartimentelor de resort  și se va afișa la loc public. 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate, 

                     IGNAT ION                                                      Secretarul general al comunei,   

                                                                                                    IMBRESCU   LIVIU   

 


