
ROMANIA
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ORASUL UNGIIENI
547605 Ungheni, nr. 357 i telfia\ 0265-328112'328212

e-mail g!gb9!i@siE!I9!:rq

Nr. 5006/12.08.2017

in conformitate cu pr*"r"a- ,;:::r/2003 privind hansparenta decizionala
in administralia publicd, aducem Ia cunoltinli publice, inilierea "Proiectului de hoterare

privind aprobarea contului annual de executie al bugetului oraqului Ungheni pe anul

2017", umand ca proiectul se fie supus dezbaterii ii aprobdrii in gedinta Consiliului local
al oraqului Ungheni.

Pdmar



ROMANIA
JUDETUL MURES

PRIMARUL ORASULUI UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357 tevtaxt1a6i329112i 32A212,

e-mail: unoheni@cimures.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea contului anual de executie at bugetului oraqului Ungheni pe anul
2017

Primarul orasului Ungheni, jud Mureg,

Avend in vedere Referatul de apfobare al primarului orasujui Ungheni nr.
2871104.05.2018 si Raportul de specjalitate al serviciului financiar contabititate nf.
287 2t04 .05.2018 ,

Tinend seama de prevederile art.49 aljn (12) din Legea nr.273l2006 privind finanlele
publice locale, cu modificdriie 9i completdite ulteioare, respectiv a Legii bugetuJut de stat
nr. 2 pe anul 2018,

In temeiul prevederjlor art.g1 alin (3) titefa ,,a' Sr ad.97 airn (j ) din Leqea nr.215l2OOl
privind administratia publici local;, republicata cu modrficdriJe Si completaril; ufiefroare,

PROPUN SPRE APROBARE

Art. l Aprobarea conlul anual de execulie al bugetului iocal al oragului Ungheni pe
anul 2017,la partea de venituri in suma de 1S.09S.,139 lei 9i la partea de cheltuieli in sum;
de '13.750.300 lei, conform anexelor nr. .j,2,3.

Art. 2 Aprobarea contului anual de execulie al bugetului instituliilor pubJice finantate
din venituri proprii si subventii pe anul2017 la venituri in sumd 6.977 lei, conform anexelor
nr.4,5,6.

Anexele nr. 1,2,3,4,5,6 fac parte integrantE din pfezentul proiect de hotirare.

Primar

Prodan Vi



ROMANIA
JUDETUL MURE9

PRIMARUL ORA$ULUI UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357 tel/fax:0265-328112: 328212,

e-mail: ungheni@cjmures.ro

Nr.2871/04.0s.2018

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului Oragului Ungheni pe anul

2017

Volumul veniturilor realizate la sfgrgitul anului 2017 a fost in sumd de 15.095 '139 lei

fati de prevederile bugetare aprobate, care au fost in sum5 de 16.767.000 /ei.

Dln totalul veniturilor bugetului local in sumd de 15.095.139 lei,

10.542.946 lei reprezintd venituri proprii,4.510 362 lei reprezinta sume defalcate din T.V.A.,

4'1.831 lei reprezinte subvenlii de la bugetul de stat 9i de la alte administralil.

ln urma analizei executiei bugetare, cheliuielile bugetului local s-au realizat in sun'rd

de 13.750300 lei, fate de prevederile bugetare aprobate care au fosi in sumd de

16 767.000 si conform clas ficalei fLrncrionale se p.ez 1td astfel

1. La capitolul 5102 Autorit,ti publice, fald de pfevederile bugetare anuale

aprobate de 3.567.000 lei, au fost efectuate cheltuieli in sume de 3.349.894 lei.

2. La caDitolul 5402 Alte servicii publice qenerale. fati de prevederile bugetare

anuale aprobate de 121.000 lei, au fost efectuate cheltuieli in sumd de 109.750 let,

3. La capitolul 5502 Tranzactii privind datoria publici. fdtd de prevederile

bugetare anuale aprobate de 8.000lei, s-au efectuat cheltuieliin sumd de 5.861 ei

4. La capitolul 6102 Ordine publici si siqurante nationali. fatd de prevederile

bugetare anuale aprobate de 7'17.000lei, s-au efectuat pl;tiin sumi de 666.977lei.

5. La capitolul 6502 inv56mant, fald de prevederile bugetare anuale aprobate de

4.013.000lei, s-au efectuat pletiin sumA de 3.904.500lei.

6. La capitolul 6702 Culture. recreere si reliqie. ptevederile bugetare anuale au

fost de 1.181.000 lei, din care s-au fealizat pl;ti in surnd de 916.647 lei.

7, La capitolul 6802 Asiouriri si asistentd socialA prevederile bugetare anuale au

fost de 885.000, din care s-au realizai pldli in surn5 de 801.904 lei.

8. La capitolul 7002 Locuinte. servicii si dezvoltare publici prevederile bugetare

anuale au fost de 1.42'1.000 lei, din care s-au realizat plStiin surne de 1.212.27A )ei.



9. La capitolul 7402 Protectia mediului prevederile bugetare anuale au fost de

1.856.000 lei, din care au fost efeciuate ptali ln sumd de 1.026.592 tei.

'10. La capitolul 84.02 Drumuri si poduri prevederile bugetare anuale au fost de

2.984.000lei, din care au fost efectuate pldliin sumi de 1.742.323lei.

11. La caDitolul 8702Alte actiunii economice prevederile bugetare anuale au fost
in sumi de 14.000 lei, din care au fost efectuate pliti in sumi de 13.574 lei.

12. Contul de execulie al institutiilor finanlate din venituri proprii Si subvenlii a

hregistrat venituri in valoare totali de 6.977 /ei nu s-au efectuat oldti.

Propunem aprobarea Contului anual de execulie al bugetului local al Orasului

Ungheni pe anul 2017, aga cum este prezentat in anexele nr. 1,2,3 si al bugetului instiiutiilor

publice 9i activite(ilor finantate din venituri proprii 9i subvenlii pe anul 2Oj7 prezentat in

anexele nr.4,5,6

Prima.
Prodan Victor
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ROMANIA
JUDETUL MURE9

PRIMARUL ORA$ULUI UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357 iet/fax:0265-328112t 3282j2,

e-rnaili ungheni@cjmures.fo

Nr.2872104.05.2018

Raport de speciajitate
privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului OraSului Ungheni pe anul

20't7

Bugetul orasului Ungheni pe anul 20.17, elaborat, aprobat si executat in concordante

cu prevederile Legii finantelor publice tocate ff. 273t20A6, cu modificerite si comptet;rile
ulterioare, ale Legii bugetului de stat nr. 6 pe anul 20.17 si a celorlaalte acte normalve care
pivesc domeniul bugetar este prezentat in anexele la prezentul proieci.

l.Veniturile bugetului local pe anut 2017 au fost aprobate in sumd de 16.767.000 tei,

si s-au incasat in sumd de 15.095.139 lei , reprezentend 90.03% .

Pe sectiuni situatia este urmetoarea i

ln cadrul sectiunii de functionare, veniturile s - au previzut ln buget in sum6 de

12.891.000 lei gj s-au incasat in sume de 13.543.532 lei, in procent de 105,06%.

ln cadrul sectiunii de dezvoltare, veniturile s-au pfev5zut in buget in suma de

3876.000 lei sl s-au incasat in sumdde 1.551.607 lei, in procentde 40.03%.

ll In cadrul bugetului din venituri proprii 9i subventii a inregjstrat venituri in
valoare totalii de 6.977 lei, prevederile bugetare fiind in suma de 8,OOO lei. procentul de

teahzate fiind de 87 .21a/o.

In urma analizei executiei bugetare, cheltuielile bugetuluj local s-au realizat in sumA

de 13.750.300 lei, fatd de prevederile bugetare aprobate cafe au fost in sum; de

16.767.000, realizandu-se in procent de 82,01% Si conform clasificatiei funqronate se

Prezintd astfel:

1. La capitolul 5102 Autorititi publice, fatd de prevederile bugetare anuate

aprobate de 3.567.000 lei, au fost efectuate cheltuietj ln sumd de 3.349.894 Jei.

2. La caDitolul 5402 Alte servicii publice qenerale. fa!6 de prevederile bugetare

anuale aprobate de 121.000 lei au fost efectuate chettuieli in sumd de 109.750 tei.

3. La capitolul 5502 Tranzactii privind datoria publicd, fdtd de preveoe e

bugetare anuale aprobate de 8.000lej, s-au efectuat cheltuieliin suma de 5.g61 lej.



4. La capitolul 6102 Ordine publicd si siouranti national; . fald de prevederile

bugetare anuale aprobate de 717.000 lei, s-au efectuat plSli in sumd de 666.977 lei.

5. La capitolul 6502 invit;mant, fat; de prevederile bugetare anuale aprobate de

4.013.000 lei, s-au efectuat plitiln sumi de 3.904.500 lei.

6. La capitolul 6702 Culturi. recreere si reliqie. prevederile bugetare anuale au

fost de 1.181.000 lei, d n care s-au realizat pliti ln sumd de 9'16.647 lei.

7. La capitolul 6802 Asiquriri si asistentd sociali prevederile bugetare anuale au

fost de 885.000, din care s-au realizat plSti in sumd de 801.904 lei.

8. La capilolul 7002 Locuinte. servicii si dezvolta.e publicd prevederile bugetare

anuale au fost de '1.421.000 lei, din care s-au realizat plAti ln sume de 1.212.278lei.

9. La caDitolul 7402 Protectia mediului prevederile bugetare anuale au fost de

1.856.000 lei, din care au fost efectuate pldti in sum; de 1.026.592 lei.

10@ prevederile bugetare anuale au fost de

2.984.000 lei, din care au fost efectuate pleliin sumd de 1.742.323lei.

11. La caDitolul 8702 Alte actiunii economice prevederile bugeiare anuale au fost

in sume de 14.000 lei, din care au fosi efectuate pliti in sume de 13.574 lei.

12. Contul de execulie al institutiilor finanlate din venituri proprii 9i subventii a

inregistrat venituri in valoare totald de 6.977 lei, nu s-au efectuat pleti.

Propunem aprobarea Contului anual de execulie aJ bugetului local al Ora9ului

Ungheni pe anul 2017, a9a cum este prezentat in anexele nr. 1,2,3 si al bugetului insiiiutiilor

publice Si activitAlilor finantate din venitufi proprii 9i subvenlii pe anrl 2417 prezentat in

anexele nr.4,5,6

Sef serviciu financiar contabilitate


