
 
ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 43 
 

din 16 iunie 2010 
 

Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 
  
   Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul viceprimarului oraşului 
Miercurea Nirajului, prin care se propune rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului cu 
următoarele sume: 8.000 lei pentru suplimentarea fondurilor alocate AsociaŃiei Microregiunea Valea 
Nirajului – Nyaradmente, în vederea implementării proiectului Târgul turistic microregional şi expoziŃia 
produselor locale; 600 lei + TVA/1000 ml de şanŃ - pentru lucrarea de stabilire a cotelor şanŃurilor de 
scurgere a apelor pluviale din str. Sântandrei şi str. Sântana; 35.000 lei pentru realizarea investiŃiei  - 
terenul de fotbal din oraşul Miercurea Nirajului; 6.000 lei pentru finantarea cheltuielilor de transport ale 
echipelor de fotbal din cadrul Şcolii Generale şi a Grupului Şcolar „Bocskai Istvan” din oraşul 
Miercurea Nirajului la Campionatul şcolar organizat în Rep. Ungară (oraşele Budapesta, Csongrád, 
Pápa, Szany); - 94.000 lei , conform H.G. 369/2010, privind repartizarea pe primării a sumelor defalcate 
din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor de personal ale unităŃilor de învăŃământ pe anul 2010, comunicat 
prin adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Mureş – Activitate de Trezorerie şi Contabilitate 
Publică Mureş nr. 800/14.05.2010 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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