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Nr. 28261'12.04.2019

in conformitate cu prevederile Legii nr

administratia publicd, aducem la cunostinti pul

5212003 privind transparenta decizionald in

, initierea "Proiectului de hotd16re privind

oragului Ungheni pe anul 2018 urmSnd ca

Consiliului Local al orasului Ungheni.

Prodan

j

ru



ROMANIA
JUDETUL MURE$

PRIMARUL ORA$ULUt UNGHENT
547605. Ungheni, nr. 357 tel/fax:0265328112; 329212,

e-mail: unqheni@cimures.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea contului anual de execufie al bugetuluioragului Ungheni pe anul201g

Primarul oragului Ungheni, jud Mureg,

AvAnd Tn vedere Referatul de aprobare al primarului orasului Ungheni nr.2824t12.04.20'19 si

Raportul de specialitate al serviciului financiar contabilitate nr.2825112.04.2019,

lin6nd seama de prevederile art.57 alin (1)din Legea nr.273\2OOO privind finan[ele pubtice

locale, cu modificirile gi completirile ulterioare, respectiv a Legii bugetuluide stat nr. 2 pe anul2018,

in temeiul prevederilor art. 36 alin (4) litera ,,a" din Legea nr.215t2OO1 privind administralia

publicd locald, republicati cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

PROPUN SPRE APROBARE

Art. 1 Aprobarea contul anual de execu[ie al bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2018,

la partea de venituri in sumi de 17.708.970 lei gi la partea de cheltuieli in sumd de 16.579.913 lei,

conform anexelor nr. 1,2,3,4,5,6.

Att. 2 Aprobarea contului anual de execu[ie al bugetului instituliilor publice finantate din

venituri proprii gi subventii pe anul 2018 la venituri in sumi 328.326 lei gi la partea de cheltuieli in

sumi de 316.584 lei, conform anexelor nr. 7,8,9,10, 11 ,12.

Anexele nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 fac parte integrantd din prezentul proiect de hotirire.



ROMANlA
JUDETUL MURE$

PRTMARUL ORA$ULUt UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357 tel/fax.0265-3281 12', 32A212,

e-mail : ungheni@cjmures. ro

Nr. 2824112.04.2019

REFERAT DE APROBARE

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

2018

Volumulveniturilor realizate la sf6r9itulanului2018 a fost in sumd de 17.708.970 lei fa{d de

prevederile bugetare aprobate, care au fostin sumd de 19.585.000 lei.

I Din totalul veniturilor bugetului local in sumd de 17.708.970 lei veniturile proprii,

reprezintd suma de 12.414.985|ei, sume defalcate din T.V.A. sunt in sumd de 3.097.633 lei si suma

de 2.196.352 reprezintd subventii de la bugetul de stat gi donatii.

in urma analizei execuliei bugetare, cheltuielile bugetului local s-au realizat in sumd de

16.579.913 lei, fatd de prevederile bugetare aprobate care au fost in sumd de 20.965.000 Siconform

clasificatiei funclionale se prezintd astfel:

1. La capitolul 5102 Autorititi publice, fata de prevederile bugetare anuale aprobate de

4.488.000 lei, au fost efectuate cheltuieli in sumd de 4.295.646 lei.

2. La capitolul 5402 Alte servicii publice qenerale, fatd de prevederile bugetare anuale

aprobate de 169.000 lei, au fost efectuate cheltuieliin sumd de 159.847|ei,

3. La capitolul 5502 Tranzactii privind datoria publici, fd(5 de prevederile bugetare

anuale aprobate de 2.000 lei, s-au efectuat cheltuieli in sumd de 1.9'14 lei.

4. La capitolul 6102 Ordine publici si siquranti nationali. fa[6 de prevederile bugetare

anuale aprobate de 825.000 lei, s-au efectuat pld[iin sumd de 790.301 lei.

5. La capitolul 6502 invitdm6nt, fala de prevederile bugetare anuale aprobate de 938.000

lei, s-au efectuat plaliin sumd de 821.319|ei.

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

2.378.000|ei, din care s-au realizat platiin sumd de 1.860.133|ei.

7. La capitolul 6802 Asiquriri si asistenti sociali prevederile bugetare anuale au fost de

1.0'10.000, din care s-au realizat pldtiin sumd de 1.000.515|ei.

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

au fost de 1.421.000 lei, din care s-au realizat pldtiin sumd de 1.212.278\ei.

9. La capitolul 7402 Protectia mediului prevederile bugetare anuale au fost de 4.647.000

lei, din care au fost efectuate plSti in sumd de 2.766.775\ei.

10. La capitolul 84.02 Drumuri si poduri prevederile bugetare anuale au fost de 4.683.000

lei, din care au fost efectuate plati in sumd de 3.268.097 lei.



11. La capitolul 8702 Alte actiunii economice prevederile bugetare anuale au fostin sumd

de 20.000 lei, din care au fost efectuate plaliin sumd de 18.476 lei.

ll Contul de execulie al institutiilor finanlate din venituri proprii 9i subventii

Veniturile sunt prevdzute in sumi de 556.000 lei gi realizdrile sunt de 328.326 lei.

Cheltuieli sunt planificate in sumd de 556.000 lei si realizate in sumd de 316.584 lei

1. La cap 6510invilimint prevederile bugetare au fost de 58.000 lei 9i s-au efectuat pl5!i

in sumd de 36.946 lei.

2. La cap 6710 Culturi, recreere 9i religie prevederile bugetare au fost de 498.000 lei 9i

pl5lile de 279.638 lei.

propunem aprobarea Contului anual de execulie al bugetului local al Oragului Ungheni pe

anul 201g, aga cum este prezentat in anexele nr. '1 ,2,9,4,5,6 si al bugetului institu[iilor publice 9i

activit6lilor finanlate din venituri proprii 9i subvenlii pe anul 2018 prezentat in anexele nr'

7 ,8,9,10,11,12.

Primar

Prodan Victor

ffiffi



ROMANIA
JUDETUL MURE$
oRAguL UNGHENt

547605, Ungheni, nr. 357 tel/fax:0265-328112; 328212,
e-mail: ungheni@cjmures. ro

Nr. 2825/12.04.2019

Raport de specialitate
privind aprobarea contului anual de execu(ie al bugetului Oragului Ungheni pe anul 2018

Bugetul orasului Ungheni pe anul 2018, elaborat, aprobat si executat in concordan(d cu

prevederile Legii finantelor publice locale nr. 27312006, cu modificdrile si completdrile ulterioare, ale

Legiibugetuluide stat nr. 2 pe anul2018 gia celorlalte acte normative care privesc domeniulbugetar

este prezentat in anexele la prezentul proiect.

l.Veniturile bugetului local pe anul2018 au fost aprobate in sumi de 19.585.000 lei, gi s-au

incasat in sumd de 17.708.970 lei, reprezent6nd 90,42o/o .

Pe sec(iuni situafia este urmdtoarea :

in cadrul sectiunii de func[ionare, veniturile s-au prevdzut in buget in sumd de 11.481.000 lei

si s-au incasat in sumd de 11.329.495 lei, in procent de 98,68%.

in cadrul secliunii de dezvoltare, veniturile s-au prevdzut in buget in sumd de 8.'104.000 lei si

s-au incasat in sumd de 6.379.475 lei, in procent de 78,72o/o.

ll Veniturile bugetului din venituri proprii 9i subventii S-au inregistrat venituri in valoare

totald de 328.326|ei, prevederile bugetare fiind in suma de 556,000 lei, procentul de realizare fiind

de 59,05%.

in urma analizei execu[iei bugetare, cheltuielile bugetului local au fost planificate in sumd

de 20.965.000 si realizdrile sunt in sumd de de 16.579.913, realizAndu-se in procent de 79,08% si

conform clasificaliei funclionale se prezintd astfel:

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

4.488.000 lei, au fost efectuate cheltuieliin sumd de 4.295.646 lei.

2. La capitolul 5402 Alte servicii publice qenerale. fatd de prevederile bugetare anuale

aprobate de'169.000 lei, au fost efectuate cheltuieliin sumi de 159.847|ei,

3. La capitolul 5502 Tranzactii privind datoria publici. fa[a de prevederile bugetare

anuale aprobate de 2.000 lei, s-au efectuat cheltuieli in sumd de '1.914 lei.

4. La capitolul 6102 Ordine publici si siquranti nationali. fat6 de prevederile bugetare

anuale aprobate de 825.000 lei, s-au efectuat platiin sumd de 790.301 lei.

5. La capitolul 6502 invitimint, fa!5 de prevederile bugetare anuale aprobate de 938.000

lei, s-au efectuat pldtiin sumd de 821.319 lei.

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

2.378.000|ei, din care s-au realizat pldtiin sumd de 1.860.133|ei.



7. La capitolul 6802 Asiquriri si asistenti sociald prevederile bugetare anuale au fost de

1.010.000, din care s-au realizat pld[iin sumd de 1.000.515 tei.

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

au fost de 1.421.000 lei, din care s-au realizat pl6[i in sumd de 1.212.278\ei.

9. La capitolul 7402 Protectia mediutui prevederile bugetare anuale au fost de 4.647.000

lei, din care au fost efectuate pldti in sum6 de 2.766.775\ei.

10. La capitolul 84.02 Drumuri si poduri prevederile bugetare anuale au fost de 4.683.000

lei, din care au fost efectuate plati in sumi de 3.268.097 lei.

11. La capitolul8702 Alte actiunii economice prevederile bugetare anuale au fost in
sumd de 20.000 lei, din care au fost efectuate pldtiin sumd de 18.476 lei.

Contu! de executie al institu[iilor finanfate din venituri proprii gi subvenlii
Cheltuielile sunt planificate in sumd de 556.000 lei si realizate in sumd de 316.584 lei

1. La cap 6510 invilimAnt prevederile bugetare au fost bde 58.000 lei sis-au efectuat pldti

in sumd de 36.946 lei.

2. La cap 6710 Culturi, recreere 9i religie prevederile bugetare au fost de 498.000 lei si

pldlile de 279.638 lei.

Propunem aprobarea Contului anual de executie al bugetului local al Orasului Ungheni pe

anul 2018, aga cum este prezentat in anexele nr. 1,2,3,4,5,6 si al bugetului institutiilor publice gi

activitdtilor finan{ate din venituri proprii 9i subventii pe anul 2018 prezentat in anexele nr.

7,8,9,10,11,12.

$ef serviciu f[nanciar contabilitate
HulflMaria


