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Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea 
irajului 
 

 

 Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Guvernului României nr. 
649/2011, privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum 
şi pentru finanţarea unor obiective de inevestiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale, adresa Consiliului 
Judeţean Mureş cu nr. de  înregistrare 4297/07.07.2011 cu privire la sumele alocate Consiliului Judeţean 
MUREŞ, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, pentru programul privind realizarea 
sistemului informatic specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, cererea Parohiei 
Reformate din Sântana Nirajului, referatul contabilului şef al oraşului Miercurea Nirajului, prin care se 
propune rectificare bugetului local al oraşului Miercurea, după cum urmează: 

-       Pentru  cheltuieli de capital 100 mii lei – Cap. 67.02. 
 -      Programul privind realizarea sistemului informatic specific domeniului imobiliar- 

          edilitar şi băncilor de date urbane – 53.130 – Cap 60.70.; 
- Expertiză tehnică şi expertiză energetică Cămin cultural Sântandrei şi Căminul cultural 

Dumitreşti – 30.000 lei, Cap. 67.02.; 
- Indemnizaţie pentru asistenţii persoanelor cu handicap – 40.000 lei, Cap 68; 
- Ajutor pentru încălzirea locuinţei – 1.000 lei; 
- Studiu de fezabilitate Cămin Cultural Sântandrei şi Căminul Cultural Dumitreşti – 

40.000 lei, Cap 67.02. 
- 4.000 lei pentru susţinerea parohiei Reformate Sântana Nirajului în vederea organizării 

zilelor Sântana Nirajului; 
- D.C. 37. Miercurea Nirajului - Dumitreşti, Cap. 84 – 100.000 lei ; 
- Ţinută Poliţia locală, Cap. 61 – 10.000 lei. 

 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 Legii 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, 
    În conformitate cu prevederile Legii 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 rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului, în conformitate cu 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul, secretarul oraşului şi consilierul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 
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