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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 cu suma de 40 mii 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,

HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRĂŞĂŞĂŞĂŞTETETETE

Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului după cum urmează:
(1).(1).(1).(1). VeniturileVeniturileVeniturileVeniturile bugetului local se rectifică cu 98.653 lei, dupa cum urmează

11.02.02. – 62.000 lei
11.02.06. - 20.653 lei
04.02.04 - 16.000 lei

Fondul de salarii se diminuează cu 86 mii lei.la bugetul local şi se majorează cu 7 mii lei la sursa 10.
(2).(2).(2).(2). CuCuCuCu aceasteaceasteaceasteaceaste influeninflueninflueninfluenţţţţeeee sesesese modificmodificmodificmodificăăăă cheltuielilecheltuielilecheltuielilecheltuielile lalalala :

Cap.51.02.Cap.51.02.Cap.51.02.Cap.51.02.
titlul 20 cu 19 mii lei
Cap.65.02Cap.65.02Cap.65.02Cap.65.02
titlul 20 cu 60 mii lei
Cap.Cap.Cap.Cap. 67.0267.0267.0267.02
titlul 20 cu 71 mii lei
Cap.Cap.Cap.Cap. 68.0268.0268.0268.02



titlul 57 cu 2 mii lei
Cap.70.02Cap.70.02Cap.70.02Cap.70.02
titlul 20 cu 18 mii lei

Cap.Cap.Cap.Cap. 74.0274.0274.0274.02
titlul 20 cu 7376 lei
titlul 71 cu 1353 lei
Cap.83.02Cap.83.02Cap.83.02Cap.83.02

titlul 20 cu 5924 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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