ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA R. 25
din 30 martie 2011
Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea irajului
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul contabilului oraşului Miercurea
Nirajului, prin care se propune rectificare bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului la secţiunile de
de dezvoltare şi funcţionare, cu următoarele sume:
- 60.000 lei, repartizat conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
577/2011, cu titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” – Transferuri pentru lucrările de
cadastru imobiliar;
- 361.000 lei, repartizat conform Situaţiei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş cu nr.
331/2011, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru implementarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, alocate unităţilor
administrativ – teritoriale prin H.G. 192/2011, conform adresei M.F.P. nr. 350783/21.03.2011;
- 100.000 lei, conform adresei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş cu nr. 257/2011,
privind redistribuirea între unităţile administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin
lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat,
conform H.G. 1395/2010;
- 8000 lei, repartizat în vederea acordării de ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
- 54.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor legate de efectuarea Studiului de fezabilitate şi a
auditului energetic pentru proiectul “Casa Verde – Grupul Şcolar Bocskai István - Miercurea Nirajului”.
iar la bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii, cu suma de:
- 100.000 lei, la cap. 74.10.05.02 - colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor;
- 11.000 lei pentru achiziţionarea unei maşini pentru curăţat pardoseli cu perie disc.
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,

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: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.
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