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Privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea �irajului 

 
 

 Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul consilierului contabil al 
oraşului Miercurea Nirajului, prin care se propune rectificare bugetului local al oraşului Miercurea 
Nirajului, prin: diminuarea cheltuielilor salariale din învăţământ cu 130.000 lei şi folosirea fondului de 
rezervă în sumă de 67.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal din cadrul Primăriei oraşului 
Miercurea Nirajului,  

- H.G. 1001/2011, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale, prin 
care s-a repartizat UAT Miercurea Nirajului suma de 50.000 lei; 

- Cererea Şcolii Generale din oraşul Miercurea Nirajului nr. 2403/2011, prin care se solicită 
suplimentarea cheltuielilor materiale la cap. 65.02  - Bunuri şi servicii – cu suma de 10.000 lei şi avizul 
favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, 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 folosirea sumei de 300.000 lei din excedentul bugetar al anului 2010 pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare al bugetului local. 

Art.  2. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului, în conformitate cu 
anexa la prezenta hotărâre. 

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

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