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din 11 februarie 2011 
 
 

Privind aprobarea bugetului local al oraşului Miercurea �irajului pe anul 2011 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa Consiliului Judeţean Mureş 

cu nr. 663/17.01.2011, privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală pe anul 2011, adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş  - Activitatea de 
Trezorărie şi Contabilitate Publică Mureş cu nr. 20/06.01.2011, privind alocarea sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
administraţie publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 19 (1), art. 20 alin. (1) litera “a” din Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (4) litera “a” 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 alin. (2) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului pe anul 2011, în 
conformitate cu anexa  la prezenta hotărâre. Structura cheltuielilor sunt: cheltuieli de funcţionare, 
cuprinzând drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă şi cheltuieli de 
dezvoltare. 

Art. 2. Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
local, incluzând bugetul Centrului de Îngrijire Medico-Social Niraj şi bugetul Centrului de Sănătate 
din Miercurea Nirajului. 

Art. 3. Primarul oraşului şi consilierul contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Trezorăriei 
Tg. Mureş, Primarului oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 
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