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HOTĂRÂREA NR. 73 
 

din 24 noiembrie 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:  

- 75.000 lei repartizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu titlu de „Transferuri 
pentru lucrări de cadastru imobiliar”, conform adresei cu nr. de înregistrare 73438/FC/17.10.2010; 

- 20.000 lei repartizat cu titlu de „51.02.25 Transferuri din venituri proprii ale M.S către bugetele locale 
pentru finanŃarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaŃii în urgenŃă” pentru Centrul de Sănătate 
Miercurea Nirajului, conform adresei D.S.P. Mureş nr. 4828/2010,  

- 5.000 lei pentru finanŃarea chiriei imobilului situat în oraşul Miercurea Nirajului, sat Tâmpa, nr. 89, 
înscris în CF 551 a localităŃii Tâmpa, nr. top 131, având destinaŃia de şcoală şi cămin cultural din satul Tâmpa, 
conform Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 51/09.07.2010, modificat prin Hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 55/11.08.2010; 

- 10.000 lei pentru finanŃarea lucrărilor de reparaŃii la clădirea sediului Primăriei oraşului Miercurea 
Nirajului; 

-  20.000 lei pentru finanŃarea lucrărilor de reparaŃii la Şcoala Generală Miercurea Nirajului; 
- 10.000 lei pentru finanŃarea cheltuielilor legate de achiziŃionarea de carburanŃi pentru microbuzul şcolar 

destinat transportului elevilor; 
- 10.000 lei pentru finanŃarea cheltuielilor legate de achiziŃionarea de carburanŃi pentru buldoescavator; 
- 15.000 lei pentru finanŃarea cheltuielilor legate de iluminatul public; 
- 11.000 lei pentru cadourile oferite elevilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 
- 15.000 lei pentru finanŃarea lucrărilor de deszăpezire pe drumurile publice aflate pe raza administrativ 

teritorială al oraşului Miercurea Nirajului;  
- 2.000 lei pentru asigurările non viaŃă; 
- 3.000 lei pentru cheltuielile legate de poştă şi telecomunicaŃii;  
- şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică, 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 consilierul 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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