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HOTĂRÂREA NR. 42 
 

din 26 mai 2010 
 

privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală cu nr. 800/14.05.2010, prin care s-a comunicat situaŃia repartizării pe Primării a 
sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor de personal ale unităŃilor de învăŃământ pe 
anul 2010, conform H.G. 369/2010: - 94 mii lei, adresa AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală cu 
nr. 804/17.05.2010, prin care s-a comunicat situaŃia privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate 
din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate unor unităŃi administrativ  - teritoriale prin H.G. 
417/2010, potrivit adresei M.F.P. nr. 371473/14.05.2010, de aprobare a trimestrialităŃii: + 350 mii lei, 
referatul referentului contabil, prin care se propune rectificarea bugetului local cu următoarele sume: + 
5.000 lei din trimestrul III pentru finanŃarea cheltuielilor de personal ale asistenŃilor persoanelor cu 
handicap,  + 36.000 lei din trimestrul III - cap. 51 – Cheltuieli materiale 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 
 

       Imreh Attila       Contrasemnează,   
 
                                  Secretar  
 

                       Nagy Zsigmond 


