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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 5 octombrie 2022 ,  

        Avand in vedere -  Adresa nr. CSG_STZ_5.934/26.09.2022 conform H.G nr. 1.156/2022 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, prevăzute la art.29 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, 

- Dispozitia primarului comunei Eftimie Murgu nr. 151/28.09.2022, 

- 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;  

       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  

anul 2022 după cum  urmează: 

                                                                                                    AN                            TRIM III 

VENITURI                                                                        + 18  mii lei                   + 18  mii lei 

11.02.06   sumelor defalcate din TVA                                                  

                pentru echilibrarea bugetelor locale                   + 18  mii lei                    + 18  mii lei 

 

CHELTUIELI  

 

 51.02       Autoritati publice si actiuni externe                  + 18  mii lei                  + 18  mii lei 

 20.30.30 Alte  cheltuieli cu bunuri si servicii                   + 18  mii lei                   + 18  mii lei 

                                                   

 Bugetul va fi detaliat pe capitole, articole, aliniate.   

 

     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   


