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HOTĂRÂREA NR. 78 

 
din 21 decembrie 2015 

 

 

Privind aprobarea rectificării bugetului local şi folosirea excedentului  în sumă de 100.000 lei 

pentru acoperirea golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare 

 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând propunerea dlui contabil şef ec. Csiki 

Béla, Decizia nr. 589385 din 15.12.2015 al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş şi avizul 

favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, programe economico – 

sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii 

locale, amenajarea teritoriului şi urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) litera “a”, art. 58 alin. (1) din Legea 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 rectificarea bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului, în conformitate cu 

anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă virarea sumei de 100.000 lei din excedentul anului 2015, pentru acoperirea 

golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare al bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 3. Primarul oraşului 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, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 

 

 

                  Preşedinte de şedinţă 
 

               Bartók Iosif                                     Contrasemnează,   

 

                         Secretar  

 

                    Szentgyörgyi Ildikó 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
 

 

 

 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând propunerea dlui contabil şef ec. Csiki 

Béla, referatul dlui primar al oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate 

pentru administraţia publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism; 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) litera “a”, art. 58 alin. (2), (3), (4) din Legea 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; 

 

 

 

PROPUNE SPERE HOTĂRÂRE 

 
 

Art. 1. Se aprobă virarea sumei de 100.000 lei din excedentul anului 2012, pentru acoperirea 

golurilor de casă ale secţiei de funcţionare al bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 2. Primarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

Oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 

 

Iniţiator                                         

Primar                                  Avizat pentru legalitate 

            Tóth Sándor 

                          Secretar 

                   Nagy Zsigmond 
 

 


