ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 30
din 28 aprilie 2010
privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul referentului contabil, prin care se
propune: Rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului cu următoarele sume:
- 10.000 lei – pentru ajutorul de încălzire;
- 2.000 lei - pentru trusou nou născuŃi, conform Legii nr. 482/2006, privind acordarea de trusouri pentru
nou-născuŃi
- 7.000 lei – pentru sprijin la constituirea familiei;
- 32.000 lei – veniturile obŃinute din valorificarea autoturismului OPEL ASTRA CLASSIC avariat;
- 12.912 lei + TVA – pentru achiziŃionarea de europubele pentru oraşul Miercurea Nirajului;
- 5.000 lei – pentru cheltuieli salariale la cap. 70;
- 3.000 lei - pentru Grupul Şcolar Bocskai Istvan – cheltuieli materiale;
- 1.500 lei – pentru finanŃarea primelor de asigurare;
FinanŃarea din fondul de rulment a următoarelor sume:
- 18.000 lei – pentru achiziŃionarea unui motocositor;
- 5.986,49 lei - pentru finanŃarea Facturii fiscale nr. 3504748/13.04.2010 emisă de SC RETA COM SRL;
- 1.940 lei – pentru finanŃarea Facturii fiscale nr. 41/23.04.2010 emisă de SC PRO REGIO CONSULTING
SRL;
FinanŃarea din cap. 67 – sumele alocate pentru asociaŃii şi fundaŃii, a următoarelor sume:
- 1.300 lei - pentru organizarea manifestărilor din data de 01 iunie 2010;
- 1.500 lei – pentru concursul de fotografiere.
FinanŃarea din cap. 83, a următoarelor sume:
- 1.135 lei – pentru finanŃarea cheltuielilor legate de lucrările de reparare la podul pietonal spre Sântana;
În afara bugetului local suma de 1.248.000 lei – destinat finanŃării proiectului „StaŃie de epurare în oraşul
Miercurea Nirajului şi satele componente” şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie
publică locală, juridică, programe economico – sociale - industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului
public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanŃele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, 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, secretarul oraşului şi referentul 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.
Preşedinte de şedinŃă
Csiki Sándor
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Secretar
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