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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 18 august 2014, în şedinţa de lucru extraordinară a consiliului local. 

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator 

şi Dispoziţia Primarului nr. 185 din 14 august 2014. 

Sunt prezenţi 10 consilieri locali.  

Lipsesc consilierii locali: Tőkés Endre, Nagy Imre, Oltyán Csaba Attila, Nagy Keresztesi 

Jenő, Matei Petru. 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, consilierul contabil, secretar. 

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Mátyás János 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 18 august 2014. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

Da: 10 

Nu: -  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului. 

Primar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Contabil: prezintă propunerea pentru rectificarea bugetului local, arătând următoarele:   
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Datorită faptului că nivelul maxim de cheltuieli de personal repartizat pe sursa 02 ,- cu 

excepţia cap.65.02 - nu mai este suficient pentru plata salariilor aferente lunii august, este 

nevoie de redistribuirea acestor sume pe trimestre şi surse de finanţare. 

 Astfel  cheltuielile salariale de la sursa "10" vor fi diminuate cu 78 mii lei,din  care cu 

69 mii lei se vor majora  capitolele de cheltuieli de la sursa 02",iar 9 mii lei au fost scăzute 

pentru a ne incadra în nivelul maxim aprobat.Diferenţa în plus de 9 mii lei este rezultatul 

rotunjirii la mii lei fără zecimale al bugetului local,faţă de sumele din programul de 

contabilitate care sunt evidenţiate în lei.Pentru acoperirea acestor cheltuieli suplimentare de la 

bugetul local am diminuat fondul de rezervă (cap.54.02.05) creat pentru plata creanţelor 

salariale cu suma de 69 mii lei . 

     Cu aceste modificări vor fi  majorate cheltuielile de personal la următoarele capitole:  

               Cap.51.02 -  36 mii 

               Cap 54.02 -    1 mie 

               Cap 61.02-     2 mii 

               Cap.67.02-     6 mii 

               Cap.68.02-   14 mii 

               Cap.70.02-   10 mii 

                Total            69 mii 

 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 10 

Nu:  -  

 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar, 

contabil, secretar 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa extraordinară din 

data de 18 august 2014. 

 

Preşedinte de şedinţă 

                            Mátyás János       Avizat - Secretar 

         Szentgyörgyi Ildikó 


