
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 42

din 06 noiembrie 2008

Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului
 

Consiliul  local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  referatul  viceprimarului  oraşului 
Miercurea Nirajului,  prin care solicită rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului cu 
suma de 6.000 lei pentru Asociaţia Sportivă Orăşenească Miercurea Nirajului, cu suma de 11.004 lei, 
pentru achiziţionarea unui agregat monobloc LAIKA N 15225 N la casa mortuară din oraşul Miercurea 
Nirajului, cu suma de 700.000 lei în baza H.G. 1361/2008, privind  repartizarea pe proiecte a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din sapţiul rural – anexa privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural  - nr. 
crt.  28.19 – Reconstruirea podurilor şi podeţelor de acces în satele aparţinătoare oraşului Miercurea 
Nirajului,  cu suma de 54000 lei,  conform anexei  la Decizia  nr.  615 din 23.10.2008 al  Directorului 
executiv  al Direcţiei  Generale a Finanţelor  Publice Mureş, privind Situaţia repartizării  pe primării  a 
sumelor  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea  cheltuililor  descentralizate  la  nivelul  oraşelor   şi 
municipiilor  (salarii  cadre  didactice),  conform  O.U.G.  112/2008,  cu  suma  de  18.319  lei  pentru 
finanţarea  cheltuielilor  legate  de  renovarea  acoperişului  Căminului  cultural  din  oraşul  Miercurea 
Nirajului,   cu suma de 280.000 lei  pentru lucrările  de reabilitarea a DC 37 Dumitreşti,  cu suma de 
200.000 lei pentru lucrările de reabilitare a DC Şardu Nirajului  - Beu, referatul dlui consilier local 
Kacso Vilmos, prin care solicită repartizarea sumei de 6500 lei pentru Formaţia Populară de dansuri 
„Bekecs”,  

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  art.  36  alin.  (4)  litera  “a”  din  Legea  nr.  215/2001,  privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (2) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului, în conformitate cu 
anexa la prezenta hotărâre.

Art.  2.  Primarul,  secretarul  oraşului  şi  referentul  contabil  vor  duce la  îndeplinire  prevederile 
prezentei hotărâri.

Art.  3.  Prezenta  hotărâre se va comunica:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş,  Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
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