
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20

din 31 martie 2009

privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului pe anul 2009

Consiliul  Local  al  Oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  adresa  Agenţiei  Naţionale  de 
Administrare Fiscale  -  Direcţia  Generală a Finanţelor  Publice Mureş nr. 974/30.03.2009, Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 26 din 24 martie 2009, privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 
Mureş pentru anul 2009 referatul primarului, viceprimarului, al referentului contabil, dlui consilier local 
Keresztesi Ernő Barna, şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, 
juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,

În conformitate cu prevederile art. 19 (1), art. 20 alin. (1) litera “a” din Legea nr.  273/2006, 
privind finanţele publice locale, Legea nr. 130/1996, republicat, privind contractul colectiv de muncă, 
Contractul colectiv de muncă al Funcţionarilor publici şi al personalului contractual din Administraţia 
Publică, art. 2 din O.U.G. 223/2008, privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, 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 bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului pe anul 2009 – cu veniturile din 
sursele  de  finanţare  08  “Fonduri  externe  nerambursabile”,  10  “Venituri  proprii  şi  subvenţii”,  11 
“Venituri şi cheltuieli în afara bugetului local”, în conformitate cu anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe 
anul 2009, în conformitate cu anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă defalcarea veniturilor proprii pe capitole şi subcapitole. Structura cheltuielilor 
sunt: cheltuieli de personal, cuprinzând drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă, 
cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, subvenţii, transferuri, cheltuieli de investiţii.

Art.  4. Primarul  oraşului  şi  refentul  contabil  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei 
hotărâri.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Trezorăriei 
Tg. Mureş, Primarului oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
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