
ROMANIA
JUDETUL MUREg
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e-mail: qnqheni@cimures.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 201g

Primarut oraqutui Ungheni, jud Mureq,

Avend in vedere :

Referatul de aprobare nr. 266 djn .16.01.2018 intocmit de pfimarul ora$utui
Ungheni, Raportul de specialjtate nr. 267 din 16.01.201g, intocmit de Servrcrut fjnanciar-
contabilitate.

Prevederile Legij nf.2/2018 privind bugetutde stat pentru anul 2018
in conformitate cu prevederile art 3 atjn (2), aft 14, art.19 tit a, art 23 atin i2) Iit a .

art 25, art 36 alin (1), art 39, art 41, att 42, aft 45 alin (1), art 46, art 58 din Legea nr.
27312006 privind finanlete publice locate, cu modificdfjle sj completdrile utterioare,

Conform Deciziei nr. 1290 din 15 ianuarie 2O1g a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice lVIureg, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adeugatd pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraselor si municipltlor, conform
art. 5 alin. (3), lit. b, c, d, g, h djn Legea n(. 2t2A1B privind bugetul de stat pentru anut 2OjB
si a estimdrilor pentru anii 2Oj9 - 2O2j.

Potrivit anexei nr. 8 col 7 si 9 la Legea nr. 2l2,1g privind bugetul de stat pe anut 2018.
privind alocari directe din impozitul pe venit incasat si sume defalcate din taxa pe varoarea
adeugat; pentru echilibfarea bugetelor locale ,

Avand in vedere Hotirarea Consiliului Judetean Mures nr. 1 djn 15 ianuarie 2018.
privind repartizarea pe anul 2018 a sumelor pentru echiJibrarea bugetelor locale sj a sumelor
defalcate din taxa pe vaioarea adiugatd destinate finantdrii cheltuielilor privjnd drumurile
JUdetene si comunale.

in temejul art 36 atin (4) tit.,,a,,, art 45 atin (1 ) si alin (2) Jit. a, din legea ff 2j5l2OO1
pfivind administratia publici loca16 republicati, cu modificirile 9i completdrjte ultefloare,

I

PROPUN SPRE APROBARE:



Arl l Bugetur rocar ar orasurui ungheni pe anur 201g, ra venitu, in sumd de
11.985.000 lei si la cheltuieli in sumi 13.375.000 conform anexei nr.1.

Art. 2 Bugetul local la ,Sectiunea 
de functionare'pe anul 2O1g la pa[ea oe venlturi

pe capitole $i subcapitole, la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, trfluri artico{e .

alineate sj paragrafe dupi caz in sum6 de 9.997.000 lei, conform anexei nr. 2
Art, 3 Bugetul local la'Sectiunea de dezvoliare,pe anul 2O1g la panea de venituri

pe capitole si subcapitole, in sume de 1.9e8.000 lei Si la partea de cheltuietr pe capitoJe,
subcapitole, titiurj, articole , alineate si paragrafe dupd caz in sumd de 3.378.000 lei.
conform anexei nr. 3,

Art.4 Finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de i.390.000 lei. din
excedentul an jlor precedenti,

Art. 5 Constituirea fondului de rezeryd la dispozitia auioritiitilor locate in sumd de
206.000 lei, conform art 36 atin (i) din Legea 273t2006 Legea fjnantelor publice tocaie. cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Art. 6 Bugetul activititilor finantate integral sau partjal din venituri proprit pe anul
2018, in suma de 5,000 lei, conform anexei nf. 4.

Art. 7 Notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuArli
obiectivelor de investitii si a cheltuielilor asimiJate investitiilor, conform anexei nr s.

Art' 8 Programur obiectivere de investitii pe anur 201g, conform anexeror nr. 1A si 1B
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