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HOTĂRÂREA NR. 62 
 

din 29 septembrie 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,  
- adresa Consiliului JudeŃean Mureş, conform căruia s-a alocat suma de 42.360 lei pentru 

echilibrarea bugetelor locale la cap. (04.02.04), 
- adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Mureş nr. 1370/2010, Decizia nr. 513 din 

21.09.2010 a Directorului executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Mureş,  
  - anexa 4 - SituaŃia repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea 

cheltuielilor cu ajutorul social şi ajutorul pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni şi combustibil 
petrolieri pentru anul 2010, conform Legii 11/2010 la care s-a aplicat influenŃa in minus de 1000 mii 
conform OG nr. 18/2010, conform căruia s-a disponibilizat suma de 24.000 lei,  

  - anexa 3 - SituaŃia repartizării pe primării a influenŃei negative de 24.666 mii lei stabilită 
de O.G. 18/2010 din sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor cheltuielilor de personal din 
instituŃiile de învăŃământ preuniversitar de stat, conform adresei MFP nr. 372583/23.08.2010 şi a 
fundamentării Inspectoratului Şcolar JudeŃean Mureş nr. 7132/21.09.2010, conform căruia s-a 
disponibilizat suma de 960.000 lei 

- SituaŃia privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale, conform adresei M.F.P. 370097/2010, H.G. 417/2010, a adresei MFP 
372018/30.06.2010, OG 18/2010, privind rectificarea bugetului de stat şi a HG 919/30.08.2010 – COD 
110206, conform căruia influenŃa este de  - 194510 lei,  

- 2000 lei pentru AsociaŃia de Dans Bekecs din Miercurea Nirajului 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 pezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul, 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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