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Nr. 2258/26.03.2019

PROCES VERBAL

Av6nd in vedere prevederile art.8, lit a din Legea nr. 27312006, privind flnantele
publice locale, modificatS si completat5 s-a procedat la aflgarea proiectului de buget pe

anul 2019.
Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli cuprinde la paftea de venituri:

- Venituri proprii estimate a se incasa in sumi de 4.813.000 lei,
- Cote defalcate din impozitul pe venit in sumi de 5.927.000 lei,
- Sume repartizate din fondul la dispozitia CIM in sum5 de 240.000 lei,
- Sume defalcate din WA ptr echilibrarea bugetelor locale in sumd de 1,446.000

lei,
- Sume defalcate din WA ptr finanlarea drumurilor judetene 9i comunale in sumS

de 16.000 lei,
- Sume incasate din valorificarea unor bunuri din domeniul privat in sum5 de

2.401.000 lei,
- Subventii de la bugetul de stat in sum5 de 7.000 lei,
- Subventii primite prin PNDLin sumd de 1.219.000 lei.

Cheltuielile au destinalie precis5 9i limitat5 9i sunt determinate de autoriz5rile

conlinute in legi special si in legile bugetare anuale.
Fundamentarea cheltuielilor a fost efectuati in stricti corelare cu posibilitSlile

reale de incasare a veniturilor bugetului local, estimate a se incasa.

Veniturile si cheltuielile defalcate pe capitole 9i titluri de cheltuieli, sunt
prezentate in Anexa nr. 1.
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in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 5zl2oo3 privind transparenta
decizionalS in administralia publicS, prin prezenta aduc6m Ia cunogtint5 public5 urm5torul:

ROMANIA
JUDETUL MURES

ORASUL UNGHENI
547605, Ungheni, nr,357 tel./fax: 0265_328.112; 3282L2,

e-mall : ungheni@cjmureg.ro

Nr. 2229126.03.2019

ANUNT

Privind elaborarea Proiectului de hot5r6re pentru aprobarea Bugetutui
tocal al oragului Ungheni pe anut 2019, initiator Prodan Vicior, primarul orasuluiUngheni ' -tr

Actele anexate prezentului anunt sunt:- Proiectul de hot5rdre
- Referatul de aprobare
- Raportul de specialitate
- Anexele nr. L,2,3,4,5,6, 14 si 1 B

Propunerile, sugestiile 9i opiniile cu valoare de recomandare se vor depune la
registratura orasului Ungheni, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe site-ul
Primdriei orasului Ungheni.
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ROMANIA
JUDETUL MURES
ORASUL UNGHENI

547605. Ungheni, nr. 357 tel/fax:O26i32aLL2; g28ZL2,
e-mail : unqheni@cjmures.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2019

Primarul oragului Ungheni, jud Mureg,
Avdnd in vedere :

Referatul de aprobare nr. 2222 din 26.03,2019 Tntocmit de primarul oragului Ungheni,
Raportul de specialitate nr. 2223 din 26.03,20t9, intocmit de Serviciul financiar-contabilitate,

Prevederile Legii nr. 5012019 privind bugetul de stat pentru anul 2019,
in conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) pct 50 si 51, art 3 alin (2), art.19 lit a, art 23

alin (2) lit a, art 25, art 26 alin 2, art36 alin (1), art47, art42, art 45 alin (1), art46, art 58 lit a
din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile si complet5rile ulterioare,

Potrivit adresei nr. 13726 din 19 martie 2079 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Mureg, privind estimarea sumelor ce urmeazd a fi incasate in anul 2019 din impozitul pe venit,

Conform Deciziei nr. 6275 din 21 martie 2019 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Mures, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad5ugat5 pentru finanlarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor si municipiilor, potrivit art. 5, alin. (3), lit. b,
c, 9, h din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019 si a estimdrilor pentru anii 2020
- 2022, impreunS cu anexele nr. 4,5,6,7 ,Br .

in baza Deciziei nr.6276 din 21 martie 2019 a Administratiei Judelene a Finantelor Publice
Mure9, privind repartizarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate
prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum 9i a sumelor din cota de 18,5%o din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pentru anii 2020-2022, conform anexelor nr, 1,

Av6nd in vedere Hot5rArea Consiliului Judelean Mureg nr. 26 din 22 maftie 2019, privind
repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitSlilor administrativ
teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad5ugatS destinate finant5rii cheltuielilor privind
drumurile judelene 9i comunale, potrivit art 5 alin (7), art. 6 alin (2), din Legea nr. 50/2019 privind
bugetul de stat pe anul 2019, cu anexele nr. 1,2,3,

ln temeiul art 36 alin (4) lit."a", art 45 alin (1 ) si alin (2) lit, a, din Legea nr 2l5l2)Ot privind
administratia public5 localS republicatS, cu modific5rile gi completdrile ulterioare,

PROPUN SPRE APROBARE:

Aft. l Bugetul local al oragului Ungheni pe anul 2019, la venituri in sum5 de 16.145.000 lei

si la cheltuieli in sumb 18.664.000 conform anexei nr.1,
Art. 2 Bugetul local la "Secliunea de funclionare" pe anul 2019 la partea de venituri pe

capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole , alineate 9i
paragrafe dup5 caz in sum5 de 11.664.000 lei, conform anexei nr. 2,



Art. 3 Bugetul local la "Secliunea de dezvoltare" pe anul 2019 la partea de venituri pe
capitole 9i subcapitole, in sumb de 4,481.000 lei si la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole,
titluri, articole, alineate si paragrafe dup5 caz in sum5 de 7.000.000 lei, conform anexei nr. 3,

Art. 4 Finantarea deficitului secliunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti in sumE

de 2.519,000 lei,

Art. 5 Constituirea fondului de rezerv5 in sumE de 200.000 lei,
Art. 6 Bugetul activit5tilor finantate integral sau parlial din venituri proprii pe anul 2019, in

sumd de 569,000 lei, din care secliunea de funclionare in sumd de 408,000 lei si sectiunea de
dezvoltare 5n sumi de 161.000 lei conform anexelor nr, 4 9i 5,

Art. 7 Notele de fundamentare privind necesitatea gi oportunitatea efectu5rii obiectivelor de
investitii 9i a cheltuielilor asimilate investiliilor pe anul 2019, conform anexei nr 6.

Aft. I Programul obiectivele de investitii pe anul 2019, conform anexelor nr. 14 si 18,
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JUDETUL MURE9
ORA9UL UNGHENI

547 605. U ng hen i, nr . 357 tel/fax : 0265 -329tt2; 3ZBZLZ,
e-mail : ungheni@cjmures.ro

Nr.2222126.03.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotir6re privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni

pentru anu! 2019

Bugetul local al oragului Ungheni pe anul 2019 a fost intocmit in baza prevederilor Legii finantelor publice
locale nr. 27312006, a Legii nr 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, in baza legislatiei fiscale
actuale tinSndu-se cont de Hot5r6rea Consiliului Local nr. 58127.17.2018 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pe anul 2079, in baza adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mureg
nr.13726119.03.2019, a Deciziei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures nr 6275121.03.2019 gi a
ad resei Consiliu I u i J udetea n M u res nr.7 096 I 22.03. 20 1 9.

Principalii factori care au stat la baza fundament5rii veniturilor si cheltuielilor bugetare au fost:- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici,
- Veniturile realizate ?n anul 2018 pe surse de finanlare, in funclie de politicile fiscale bugetare

locale si nationale,
- Gradul de realizare a veniturilor proprii pe ultimii doi ani 2017-2018,
- Prevederile contractelor de finantare semnate,
- Politicile si strategiile locale precum si priorit5tile stabilite,
- Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor tertiari de credite,
- Programele de dezvoltare economico-socialS in perspectivd la nivel local.
Veniturile bugetului local sunt structurate pe capitole 9i subcapitole, iar cheltuielile pe pdrti, capitole,

subcapitgle, paragrafe, respectiv titluri, afticole si alineate, dupE caz.
In vederea realiz5rii obiectivelor, prezentul proiect de buget stabilegte volumul gi structura veniturilor

pe surse gi alocarea acestora la cheltuieli pe destinatii in conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-
socialS.

Potrivit Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, bugetele locale se aprob5 pe cele dou5
sectiuni: sectiunea de functionare (cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu bunuri gi servicii), respectiv
sectiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri 9i cheltuieli stabilite pentru fiecare sectiune.

Din sursele de finantare, se asigurd finantarea sectiunii de fundionare, iar excedentul sediunii de
functionare se utilizeaz5 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Pentru finantarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare se utilizeazS si excedentul rdmas din anii
precedenti.

Cheltuielile bugetare sunt detaliate pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, afticole si alineate de cheltuieli.

Bugetul local se stabilegte la partea de venituri in sumE de 15.145.O00 lei, iar la paftea de cheltuieli
in sum6 de 18.664.000 lei, conform anexe nr. 1.

Veniturile gi cheltuielile sectiunii de functionare se stabilesc la suma de 11.564.O0O lei,
conform anexei nr. 2.

Veniturile sectiunii de dezvoltare se stabilesc la suma de 4.481.00O !ei, iar cheltuielile la suma
de 7.0O0.O0O lei conform anexei nr. 3, Deficitul secliunii de dezvoltare se acoperS din excedentul anilor
precedentiin sum5 de 2.519.000 lei.

Veniturile bugetului activitdtilor finantate integra! sau partia! din venituri proprii sunt de
569.000 lei, iar cheltuielile - 569.O00 lei. din care sectiunea de functionare in sumd de 408.000 lei si
sectiunea de dezvoltare in sum6 de 161.000 lei, conform anexelor nr. 4 si 5.

La partea de venituri, s-au stabilit sursele de venituri in functie de baza legalS a incas6rii lor, de nivelul
impozitelor, taxelor gi tarifelor, frecventa incasdrilor, precum gi prevederile legale privind transferurile, cotele gi

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,



S-au respectat prevederile aft. 14 alin. 7 din legea finantelor publice locale nr.27312006, privind
fundamentarea veniturilor propriir,,,... dacd
*,,gradul de realizare a veniturilor proprii programate in ultimii 2 ani este mai mic de 97 o/o pe
fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteazd veniturile proprii pentru anul curent cel mult la
nivelul realizdrilor din anul precedent,

Veniturile bugetului local:
Veniturile bugetului local prognozate a se realiza in anul bugetar 2019 sunt in sumd totalS de 16.145.000

!ei, care se constituie din:
. Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se incasa in cursul anului 2019 sunt la nivelul

veniturilor realizate in cursul anului 2018, in valoare totalS de 4.813.OO0 lei.
- Sume defalcate din WA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor 9i

municipilor potrivit art. 5 alin. (3), lit. (b),(c),(f),(g) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul
2019, repartizate oragului Ungheni in baza Deciziei nr.6275121.03.2019, conform anexelor nr. (5,6,7,8, sunt
in sumd de 76.0O0 lei si au urm5toarea destinalie:

- 21.000 lei, sume repaftizate pentru finanlarea ajutorului de inc6lzire cu lemne, cErbuni si
combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, conform aft. 5 alin (3) lit b) din Legea nr. 50/2019
privind bugetul de stat pe anul 2019,

- 16.000 lei, sume repartizate pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de
evidentb a persoanelor, potrivit art. 5 alin (3) lit c) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul
20t9,

- 12.000 lei, sume alocate pentru finanlarea drepturilor stabilite de Legea nr.24912015 privindplata
stimulentelor aducalionale acordate copiilor provenili din familii defavorizate in scopul stimulSrii participirii in
invitdmintul prescolar potrivit art 5 alin (3) lit f din Legea nr.5012019,

- 27.000 lei, sume alocate pentru finanlarea drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinte
educationale special, integrati in invSt5m6ntul de mas6 potrivit aft, 51 alin (2) din Legea nr. ll201l si art. 5

alin (3), lit g din Legea 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,
. 5.927.O00 lei, cote defalcate din impozitul pe venit potrivit art. 6 alin (18) din Legea nr. 50/2019

privind bugetul de stat pe anul 2019, conform adresei AJFPM nr.73726119.03.2019, (cod 040201),
. 240.O0O lei sume repartizate din fondul la dispozilia Consiliului Judelean respectiv sume din cota

de 7,5o/o din impozitul pe venit, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul
2019, conform Anexei nr. 1 la Hotdr6rea CIM nr. 26122.03.2019 (cod 04.05.00),

. L.446.O0O lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit at, 5 alin,
(7) din Legea nr. 5012019 privind bugetul de stat pe anul 2019, conform anexei nr. 2 la HCJM nr.
261 22.03.2019, (cod 1 10206),

. 16.O00 lei sume defalcate din WA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judelene si

comunale, conform Anexei nr.3la HCJM nr.26122.03.2019 (cod 11.02.05),
. 2.401.000 lei sume incasate din valorificarea unor bunuri din domeniul privat, (cod 390207),
. 7.00O lei subventii primite de la bugetul de stat si de alte bugete ( cod 420234\
. 1.219.000 !ei, finantdri primite prin Programul National de Dezvoltare locala (cod 420265),

pentru finantarea lucr5rii de investilii: Extindere retea de ap5 potabilS in loc $5u9a, oragul Ungheni, judetul
Mure9,

Cheltuielile bugetului local pe anul 2019 in sumi de 18.664.000 lei, sunt fundamentate,
dimensionate gi repartizate pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitSti, programe, proiecte, obiective, se

efectueaz5 in concordan!5 cu atribuliile care-i revin autorit5tii publice locale, cu priorit5tile stabilite de acestea

in vederea functiondrii 9i in interesul colectivit5tii locale.
De asemenea, dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaz5 in strictd corelare cu

posibilit5tile reale de incasare a veniturior bugetelor locale, estimate a se realiza.
Pentru acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare s-a luat in calcul excedentul anilor precedenti in

sum5 de 2.519.000 lei.
Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat in calcul numdrul de posturi ocupate, salariul

minim pe economie incepind cu luna ianuarie 2019 gi coeficienli de salarizare stabiliti conform Legii nr.

153120t7 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice.
Se constituie fond de rezerv6 in sum5 de 2.000.000 lei.

Pornind de la sumele alocate gi veniturile preconizate a se realiza, apreciem c5 fundamentarea

bugetului s-a fScut !in6nd cont de principiile realitSlii gi echilibrului bugetar, astfel incSt activitatea PrimSriei 9i

a institu[iilor subordonate Consiliului Local al oragului Ungheni sd se desf5goare in conditii normale, propun

aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al Oragului Ungheni, pentru anul 2019.



Sinteza bugetului local detaliatd la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe p5(i, capitole,
subcapitole, titluri, articole precum gialineate si paragrafe dupE caz, este prevdzutS in anexele nr. 1, 2gi3;

Lista obiectivelor de investitii cu finanlare integralS sau partialS de la bugetul de stat este cuprins5 in
anexele nr. 1A si 1B.

Bugetul activititilor finanlate integral sau paftia! din venituri proprii este stabilit la partea de
venituri si cheltuieli in sumd de 569,000 lei, din care sediunea de funclionare in suma de 408.000 lei si
sectiunea de dezvoltare in sumS de 161.000 lei, conform anexelor 4 9i 5.

Lista obiectivelor de investilii cu finantare integral5 sau partialS din venituri proprii este cuprinsS in
anexele nr. 1A si 1B.

Av6nd in vedere cE este indeplinitd procedura privind asigurarea transparenlei decizionale in
administratia publicS, potrivit actelor normative in vigoare, a fost elaborat proiectul de buget alSturat pe care il
supunem spre aprobare Consiliului Local al orasului Ungheni.
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ROMANIA

JUDETUL MURE9

ORA9UL UNGHENI

547605 Ungheni, nr. 357; tel/fax 0265-3281L23282L2

e-mail unqheni@cjmures.ro

Nr.2223126.03.2019
Rapoft de specialitate

la proiectul de hotirire privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni,
pentru anu! 2019

Bugetul local al orasului Ungheni pe anul 2019 a fost intocmit in baza prevederilor Legii finanlelor publice
locale nr. 27312006, a Legii nr 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, in baza legislaliei fiscale actuale
tin6ndu-se cont de Hot5r6rea Consiliului Local nr. 58127.LL.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe
anul 2019, in baza adresei Administraliei Judetene a Finantelor Publice Mures nr.13726119.03.2019, a Deciziei
Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Mureg nr 6275121.03.2019 si a adresei Consiliului Judetean Mures
nr.7096122.03.2019.

Principalii factori care au stat la baza fundament5rii veniturilor si cheltuielilor bugetare au fost:
- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici,
- Veniturile realizate in anul 2018 pe surse de finanlare, in functie de politicile fiscale bugetare locale si

nationale,
- Gradul de realizare a veniturilor proprii pe ultimii doi ani 2077-2018,
- Prevederile contractelor de finantare semnate,
- Politicile si strategiile locale precum 9i prioritSlile stabilite,
- Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor tertiari de credite,
- Programele de dezvoltare economico-social5 in perspectiv5 la nivel local.
Veniturile bugetului local sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe p5rti, capitole,

subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dup5 caz,
In vederea realizdrii obiectivelor, prezentul proiect de buget stabilegte volumul gi structura veniturilor pe

surse gi alocarea acestora la cheltuieli pe destinafii in conformitate cu oblectivele de dezvoltare economico-
socialS,

Potrivit Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, bugetele'locale se aprobS pe cele dou5
sediuni: sediunea de funcJionare (cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu bunuri gi servicii), respectiv secliunea
de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri gi cheltuieli stabilite pentru fiecare sediune,

Din sursele de finantare, se asigur5 finantarea sectiunii de functionare, iar excedentul sectiunii de
functionare se utilizeazS pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Pentru finanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare se utilizeaz5 si excedentul r5mas din anii precedenli.
Cheltuielile bugetare sunt detaliate pe surse de finanlare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole,

paragrafe, titluri, afticole si alineate de cheltuieli.
Bugetul local se stabilegte la partea de venituri in sumb de 16.145.000 lei, iar la paftea de cheltuieli tn

sum5 de 18.664.000.&Lconform anexe nr. 1.

Veniturile 9i cheltuielile sec$iunii de functionare se stabilesc la suma de 11.664.000 lei, conform
anexei nr. 2.

Veniturile sec$iunii de dezvoltare se stabilesc la suma de 4.481.000 Iei, iar cheltuielile la suma de
7.000.000 lei conform anexei nr. 3. Deficitul sectiunii de dezvoltare se acoperd din excedentul anilor precedenti
in sum5 de 2.519.000 lei.

Veniturile bugetului activititilor finantate integral sau partial din venituri proprii sunt de
569.000 lei, iar cheltuielile - 569.000 lei. din care sediunea de functionare in sum5 de 408.000 lei si
secliunea de dezvoltare in sumE de 161,000 lei, conform anexelor nr. 4 si 5.

La paftea de venituri, s-au stabilit sursele de venituri in functie de baza legalS a incas5rii lor, de nivelul
impozitelor, taxelor gi tarifelor, frecventa incas5rilor, precum gi prevederile legale privind transferurile, cotele gi

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
S-au respectat prevederile art. 14 alin, 7 din legea finantelor publice locale nr,27312006, privind

fundamentarea veniturilor propriir,,,.,, dacd



*,,gradul de realizare a veniturilor proprii programate in ultimii 2 ani este mai mic de 97 o/o pe
fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteazd veniturile proprii pentru anul curent cel mult la
nivelul realizdrilor din anul orecedent,

Ven itu rile bugetu lui loca I :
Veniturile bugetului local prognozate a se realiza in anul bugetar 2019 sunt in sum5 totalS de 16.145.000

!gl, care se constituie din:
. Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se incasa in cursul anului 2019 sunt la nivelul

veniturilor realizate in cursul anului 2018, in valoare totalS de 4.813.000 lei.
. Sume defalcate din WA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si

municipilor potrivit art. 5 alin. (3), lit. (b),(c),(f),(g) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,
repartizate oragului Ungheniin baza Deciziei nr.627512t.03.2019, conform anexelor nr. (5,6,7,8, suntin sumE de
76.000 lei si au urm5toarea destinalie:

- 21,000 lei, sume repadizate pentru finantarea ajutorului de incElzire cu lemne, c5rbuni 9i combustibili
petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, conform art. 5 alin (3) lit b) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul
de stat pe anul 2019,

- 16.000 lei, sume repartizate pentru finantarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de
evidentd a persoanelor, potrivit art. 5 alin (3) lit c) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,

- 12.000 lei, sume alocate pentru finantarea drepturilor stabilite de Legea nr.24812015 privind plata
stimulentelor aducationale acordate copiilor proveniti din familii defavorizate in scopul stimulSrii particip5rii in
inv5tSm6ntul prescolar potrivit aft 5 alin (3) lit f din Legea nr. 50/2019,

- 27.000 lei, sume alocate pentru finantarea drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinle
educationale special, integrati in invdtSm6ntul de masd potrivit aft, 51 alin (2) din Legea nr. U207t 9i art. 5 alin
(3), lit g din Legea 5012019 privind bugetul de stat pe anul 2019,

. 5.927.O00 lei, cote defalcate din impozitul pe venit potrivit art. 6 alin (18) din Legea nr. 50l20lg
privind bugetul de stat pe anul 2019, conform adresei AJFPM nr.73726119.03,2019, (cod 040201),

. 240.000 lei sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judelean respectiv sume din cota de
7,5o/o din impozitul pe venit, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr,50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,
conform Anexei nr. 1 la Hot5r6rea CJM nr. 26122.03.2019 (cod 04.05.00),

o L.446.O00 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit art. 5 alin.
(7) din Legea nr. 5012019 privind bugetul de stat pe anul 2019, conform anexei nr. 2 la HCJM nr. 26122.03.2079,
(cod 110206),

. 16.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile jud€lene si

comunale, conform Anexei nr.3la HCJM nr.26122.03.2019 (cod 11,02.05),
r 2.401.000 lei sume incasate din valorificarea unor bunuri din domeniul'privat, (cod 390207),
o 7.000 lei subventii primite de la bugetul de stat si de alte bugete ( cod a20234\
. 1.219.000 lei, finantSri primite prin Programul National de Dezvoltare locala (cod 420265), pentru

finantarea lucrSrii de investilii: Extindere relea de ap5 potabilS in loc $5u9a, oragul Ungheni, judelul Mureg,

Cheltuielile bugetului local pe anul 2019 in sumi de 18.664.000 lei, sunt fundamentate,
dimensionate 9i repartizate pe destinatii, respectiv pe adiuni, activit6ti, programe, proiecte, obiective, se

efectueaz5 in concordanlE cu atribufiile care-i revin autoritSfii publice locale, cu priorit5tile stabilite de acestea in
vederea function5rii 9i in interesul colectivit5tii locale.

De asemenea, dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueazS in strictb corelare cu
posibilititile reale de incasare a veniturior bugetelor locale, estimate a se realiza.

Pentru acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare s-a luat in calcul excedentul anilor precedenli in sumb

de 2.519.000 lei.
Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat in calcul num5rul de posturi ocupate, salariul

minim pe economie incepind cu luna ianuarie 2019 si coeficienli de salarizare stabilili conform Legii nr. t5312077
privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice.

Se constituie fond de rezervS in sum5 de 2.000,000 lei.
Pornind de la sumele alocate gi veniturile preconizate a se realiza, apreciem cE repartizarea bugetului s-a

f}cut fin6nd cont de principiile realitS[ii gi echilibrului bugetar, astfel inc6t activitatea Prim5riei 9i a institutiilor
subordonate Consiliului Local sb se desf5goare in condilii normale, propun aprobarea bugetului de venituri 9i

cheltuieli al Oragului Ungheni, pentru anul 2019.
Sinteza bugetului local detaliatb la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe p5(i, capitole,

subcapitole, titluri, articole precum gi alineate 9i paragrafe dup5 caz, este prev5zut5 in anexele nr, 1, 2qi3;
Lista obiectivelor de investilii cu finanlare integralS sau partialS de la bugetul de stat este cuprinsd in

anexele nr. 1A si 1B.



Bugetul activititilor finanlate integral sau pa*ial din venituri proprii este stabilit la partea de
venituri si cheltuieli in sum5 de 569,000 lei, din care seclrunea de functionare in suma de 40B.OOO lei si sectiunea
de dezvoltare in sum5 de 161.000 lei, conform anexelor 4 9i 5.

Lista obiectivelor de investilii cu finanlare integral6 sau partialS din venituri proprii este cuprins[ in
anexele nr. 1A si 1B.

Av6nd in vedere cE este indeplinit5 procedura privind asigurarea transparenlei decizionale in
administrafia publicS, potrivit actelor normative in vigoare, a fost elaborat proiectul de buget allturat pe care il
supunem spre aprobare Consiliului Local al orasului Ungheni.

$ef serviciu fi na nciar-contabi I itate


