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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRÂÂÂÂREAREAREAREA NR.NR.NR.NR. 44444444

dindindindin 12121212 decembriedecembriedecembriedecembrie 2012201220122012

privindprivindprivindprivind aprobareaaprobareaaprobareaaprobarea rectificrectificrectificrectificăăăăriiriiriirii bugetuluibugetuluibugetuluibugetului locallocallocallocal alalalal oraoraoraoraşşşşuluiuluiuluiului MiercureaMiercureaMiercureaMiercurea NirajuluiNirajuluiNirajuluiNirajului

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Decizia nr. 587/10.12.2012 al
directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice al Judeţului Mureş, privind majorarea
nivelului mxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012, avizul favorabil al comisiei 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,

HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRĂŞĂŞĂŞĂŞTETETETE

Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului pe anul 2012,
după cum urmează:

VeniturileVeniturileVeniturileVeniturile bugetului local se rectifică cu 60,17 mii lei, dupa cum urmează:
- 11.02.02 - - 78 mii lei
---- 11.02.06. - - 0,83 mii lei
---- 39.02.07 - + 76 mii lei
---- 42.02.13 - + 63 mii lei

CuCuCuCu acesteacesteacesteaceste influeninflueninflueninfluenţţţţeeee sesesese modificmodificmodificmodificăăăă cheltuielilecheltuielilecheltuielilecheltuielile lalalala :

Cap.51.02Cap.51.02Cap.51.02Cap.51.02
- titlul 20 cu + 10 mii lei

Cap.61.02Cap.61.02Cap.61.02Cap.61.02
- titlul 20 cu + 7 mii lei

Cap.65.02.Cap.65.02.Cap.65.02.Cap.65.02.
---- titlul 10 cu - 78 mii lei
---- titlul 57 cu +10 mii lei
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Cap.67.02Cap.67.02Cap.67.02Cap.67.02
---- titlul 20 cu +25 mii lei

Cap.70.02Cap.70.02Cap.70.02Cap.70.02
---- titlul 20 cu +48 mii lei

Cap.74.02Cap.74.02Cap.74.02Cap.74.02
- titlul 71 cu - 0,49 mii lei

Cap.83.02Cap.83.02Cap.83.02Cap.83.02
---- titlul 20 cu + 23 mii lei

Cap.84.02Cap.84.02Cap.84.02Cap.84.02
---- titlul 20 cu -0,34 mii li
---- titlul 71 cu +16 mii lei
----

Prin diminuarea cheltuielilor de capital la Cap.74.02 cu 61 mii lei, se majorează cheltuielile la
acelaşi titlu de la capitolele 68.02 cu 38 mii lei, respectiv cap.70.02 cu 23 mii lei.

Totalul niveluluil maxim al cheltuielilor de personal, atribuit în anul 2012 conform Deciziei nr. 587
din 10.12.2012 al Directorului executiv al D.G.F.P. Mureş se majorează cu 39 mii lei şi ajunge la suma
de 4291 mii lei.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Primarul, secretarul oraşului şi consilierul contabil vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Trezorăriei Tg.
Mureş, Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.
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