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ROMÂNIA 

JUDEłUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 
 

Încheiat azi, 15 decembrie 2010, în şedinŃa de lucru extraordinară a consiliului local. 

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator 

şi DispoziŃia Primarului  nr. 568  din 13 decembrie  2010.      

Sunt prezenŃi 8 consilieri.  

Lipsesc consilierii locali:  Berecki Victor, Butyurka Péter Pál, Imreh Attila, Keresztesi 

Ernı Barna, Mátyás János, Nagy Imre, Tıkés Endre. 

La şedinŃă participă primarul, viceprimarul,  secretarul oraşului, consilierul juridic şi 

consilierul contabil. 

Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Nagy Keresztesi Jenı. 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din  15 decembrie 2010. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

  Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinŃei de astăzi. 

Da: 8 

Nu: -  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 Contabil: prezintă proiectul de hotărâre, arătând că este necesar rectificarea bugetului 

local cu următoarele sume:  

- 120.000 lei, repartizat în anexa 2 poziŃia 764 din H.G. 1168/2010,  privind alocarea 

unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 

pe anul 2010, pentru unele autorităŃi ale administraŃiei publice locale, pentru finanŃarea unor 

cheltuieli curente şi de capital ale unor unităŃi administrativ-teritoriale,  

- la cap. 65.02:  - 5.000 lei -  Grup Şcolar – cheltuieli materiale; 

         - 220.000 lei  - Grup Şcolar  - cheltuieli cu investiŃii; 

- la cap. 67.02:  - 5000 lei pentru cheltuieli materiale;  

                 - 2000  lei pentru alte cheltuieli – Parohia Reformată Sântana; 

   - 300.000 lei repartizat pentru cofinanŃarea cheltuielilor legate de 

reabilitarea Căminului cultural ;  

- la cap. 68.02: - 4000 lei pentru reparaŃii la Centrul de Sănătate Miercurea Nirajului;  

- la cap. 51.02: - 55.000 lei pentru cheltuieli materiale; 

- la cap. 84.02: - 22.000 lei pentru cheltuielile legate de reparaŃii trotuar; 

- la cap. 70.02: - 14.000 lei pentru finanŃarea cheltuielilor legate de contractul nr. 

135/2010, încheiat cu SC PRO REGIO CONSULTING SRL. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 8 

Nu: -  

 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa extraordinară din 

15 decembrie 2010. 

 

Preşedinte de şedinŃă 

Nagy Keresztesi Jenı  

Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


