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HOTĂRÂREA NR. 18 

 
din 25 martie 2015 

 

privind aprobarea Dispoziţiei Primarului nr. 60 din 20 martie 2015, privind rectificarea  

 bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului şi rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul Primarului oraşului Miercurea 

Nirajului cu nr. 2124 /25.03.2015, prin care se propune rectificare bugetului local al oraşului Miercurea 

Nirajului, Dispoziţia Primarului oraşului Miercurea Nirajului nr. 60/20.03.2015, privind rectificarea 

bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului, Adresa comună nr. 415993/13.03.2015 al Ministerului 

Finanţelor Publice şi nr. 8663/13.03.2015 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi avizul 

favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

activităţi 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 Dispoziţia Primarului oraşului Miercurea Nirajului nr. 60 din 20.03.2015, 

privind rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului pe anul 2015, în conformitate cu 

anexa la prezenta hotărâre. 

Art.  2. Se aprobă rectificarea bugetului local al orasului Miercurea Nirajului pe anul 2015, c u 

suma de 788 mii lei, astfel suma bugetului local se majorează de la 13.312 mii lei la 14.100 mii lei, în 

conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.. 

 Veniturile bugetului local se rectifică cu 788 lei , dupa cum urmează:  -    36.02.50   - 788      mii 

lei. Cu aceste influenţe se  modifică cheltuielile la : 

                             Cap.51.02. 
- titlul  20,   75 mii lei 

 

                             Cap.65.02 
                           -    titlul 20,    30 mii lei 

 

                             Cap. 67.02 
                           - titlul 20        62 mii lei 

                           - titlul 59      202 mii lei 

 



 

                             Cap.68.02                  
- titlul 71      115 mii lei 

 

   Cap.70.02 
                           - titlul 20        20 mii lei 

                           - titlul 59        37 mii lei 

                           - titlul 71      220 mii lei 

 

                             Cap 74.02 
                           - titlul 20       10 mii lei 

            - titlul 71       17 mii lei 

                                

Art.  3. Primarul 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 şi la cunoştinţă publică. 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                    Contrasemnează 

     Oltyán Csaba Attila                         Secretar 

                                Szentgyörgyi Ildikó 

 

 


