
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 55 
 

din 24 septembrie  2014 

 

privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 

 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Raportul explicativ al Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului cu nr. de înregistare 5837/24.09.2014,  Deciziile Administraţiei Judeţene  

a Finanţelor Publice Mureş nr. 321.148 din 03.09.2014 şi nr. 321.243 din 04.09.2014, 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. (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului, după cum 

urmează: Suma bugetului local se majorează de la 12659 mii lei la 12924 mii lei.Veniturile bugetului 

local se rectifică cu 265 mii lei, după cum urmează: 11.02.02.  - 265.000 lei. Cu acestă influenţă se  

modifică cheltuielile la: Cap.54.02.05 - titlul 59 cu 265.000 lei. Totodată se disponibilizează din fondul 

de rezervă prevăzut în bugetul iniţial suma de 170.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor salariale 

aferente lunilor septembrie şi octombrie.  

       (2) Datorită faptului că la cap.51.02 suma de 94 mii lei nu acoperă integral cheltuielile pe cele 

două luni, au fost majorate cheltuielile salariale cu încă 33 mii lei la acest capitol, ajungând in total la 

127 mii. Pentru a nu depăşi nivelul maxim aprobat au fost diminuate cheltuielile salariale  la cap. 65.02 

cu 33 mii lei, urmând ca la o nouă suplimentare al nivelului maxim aceste cheltuieli să fie reintregite. 

      (3) La sursa 10 cheltuielile salariale au fost majorate cu 24 mii lei, din care: cap.68.10 cu 6 mii, 

respectiv cap.70.10 cu 18 mii lei. 

Art.   2.  Primarul, consilierul contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.  3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Trezorăriei Tg. Mureş şi la cunoştinţă publică. 
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