ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 10
din 19 martie 2008
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa Consiliului JudeŃean Mureş nr.
3141/04.03.2008, prin care s-a comunicat repartizarea sumei de 357 mii lei pentru continuarea execuŃiei
lucrării de pietruire a drumului comunal DC 37 Miercurea Nirajului - Dumitreşti, Hotărârea Guvernului
nr. 1424/2007, privind aprobarea Programului multianual “AsistenŃă tehnică pentru sprijinirea
autorităŃilor administraŃiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiŃii publice,
finanŃate prin Programul operaŃional regional 2007 – 2013” şi finanŃarea acestuia din bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, prin care s-a repartizat Consiliului Local al
oraşului pentru Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din Moşuni, Lăureni
şi Sântandrei suma de 222.876,00 lei, adresa nr. 68.755/NI/07.02.2008 al Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, prin care s-a repartizat oraşului Miercurea Nirajului suma de 20.000
lei cu destinaŃia de “Transferuri între unităŃi ale administraŃiei publice – Transferuri pentru lucrările de
cadastru imobiliar”, referatul referentului contabil şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru
administraŃia publică, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi
urbanism,
în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanŃele publice
locale şi ale art. 36 alin. (4) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată,
În temeiul art. 45 alin. (2) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 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 oraşului şi refentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică.
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