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HOTĂRÂREA NR. 68 
 

din 13 octombrie 2010 
 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 
 

 
 Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul contabilului oraşului Miercurea 

Nirajului, prin care se propune rectificare bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului cu următoarele 
sume:  
   - 438.000 lei repartizat pe baza H.G. 977/2010, privind repartizarea pe proiecte a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaŃiul rural pe anul 2010, instituit prin OrdonanŃa Guvernului nr. 7/2006 privind 
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaŃiul rural, pentru 
finanŃarea lucrării de „Reconstruirea podurilor şi podeŃelor de acces în satele aparŃinătoare oraşului 
Miercurea Nirajului;  

- 15.000 lei pentru finanŃarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Reabilitarea străzilor din 
oraşul Miercurea Nirajului;  
 - 50.000 lei pentru finanŃarea unor lucrări la investiŃia „Casa mortuară din oraşul Miercurea 

Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică, 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. 
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