ROMANIA
JUDETUL MURE$
ORASUL UNGHENI
547605 Ungheni, nr. 357; tet/fax 0265-328112,929212
e-mail ungheni@cimures.ro

Nr. 6161/18.09.2019

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52t2OO3 privind transparenla decizionald
in administratia publici, aducem la cunostinli publica, initierea "Proiectului de hotirAre
privind rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2019", urm6nd ca
proiectul sd fie supus dezbaterii gi aprobirii in sedinta Consiliului local al orasului
Ungheni.

ROMANIA

JUDETUL MURE$
PRIMARUL ORA$ULUI UNGHENI

nr. 357 tel/fax:0265' 328112; 328212,
e-mail : ungheni@cimures.ro

547605. Ungheni,

Nr. 6160/18.09.2019
PROIECT DE HOTARARE

privind rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe anul 2019
Primarul oragului Ungheni, jud Mureg,
AvAnd in vedere

:

'18.09. 2019 intocmit de primarul oragului Ungheni,
Referatul de aprobare nr. 6159 din
(3), lit,,a", art' 196,
in temeiut dispoziliilor arl. 129, alin (2), lit "b", alin (4) lit,,a","d", art 139, alin

alin. (1), lit,,a" din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ'
'l9, alin (2), arr.20 alin (1) lit,,h",'i", art 48,
in conformitate cu prevederite art. 5 alin (3), art. 13, art.
privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i
atin (1) , art.4g, alin (4) (5) (6) din Legea nr.27312006
poate aproba rectificarea bugetului propriu ca
completdrile ulterioare, Consiliul Local al oragului Ungheni
credite,
urmare a unor propunerr fundamentate ale ordonatorilor de
LuAnd in considerare:

- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Hotardrea consiliului Local al orasului Ungheni nr. 17 din 23 aprilie 2019 privind
bugetului local Pe anul2019,

-Referateleprivindche|tuielilenecesarepentrubunadesfasurarea

aprobarea

activitdtii institu!iei st a

privind executarea unor lucrSri de investilii, va rugdm sd
unitdlilor subordonate, Notele de fundamentare
analizati si sd aProba[i:

unui ,,Boiler electric",
1. Nota de fundamentare nr. sg17102.09.2019 privind achizilionarea

valoare de 10.000 lei.

investilii
2. Nota de fundamentare nr. 5816/02.09.20'19 pentru obiectivul de
iluminat satul

extinderea re[elei de
racordului de la bransament panS la rezervor, inclusiv
Ungheni, jude[ Mureg" in valoare de 51'000 lei'

in

"Realizarea
$5uga' orag

pentru obiectrvul de investi[ii "Re{ea de iluminat
3. Nota de fundamentare nr. 5g1g/02.0g.2019
in valoare de 45 000 lei'
exterior a cladirii $colii Gimnaziale Emil Dragan Ungheni"
pentru obiectivul de investilii "Relea de iluminat
4. Nota de fundamentare nr 5g2O/02.0g.201g

exterioraclddiriiPrim6rieioraguluiUngheni',invaloarede40.000lei
pentru obiectivul de investilii "Relea de iluminat
5. Nota de fundamentare nr. 5g21102.09201g
lei
exterior Baza sportivd Ungheni" in valoare de 25'000

6. Nota de fundamentare nr. 5822102.09.2019 pentru obiectivul de investitii "po(icu plasd teren

sport Cerghizel" in valoare de '12.000 lei.

7. Nota de fundamentare nr. 6137117.09.2019 pentru obiectivul de investitii "Reparatii interioare
Generali
Vidrasdu " in valoare de 100.000 lei.
$coala

8. Rectificare bugetului local al orasului Ungheni pe anul 20'19, prin virarea de credite bugetare
intre capitole de cheltuieli, in cadrul aceluiasi capitol intre titluri si articole de cheltuieli, conform
anexelor nr. 1 si 2.

9. Rectificarea bugetului activitdtilor finanlate integral sau parfial din venituri proprii pe anul
2019 prin suplimentare cu suma de 30.000 lei, conform anexei nr.3.
10. Aprobarea modificSrii listelor de investitii publice pe anul 2019, conform anexelor nr 1A si 1 B.

Primar
Prodan

ROMANIA

JUDETUL MURE$
PRIMARUL ORAgULUt UNGHENT
547605. Ungheni, nr. 357 tet/fax:0265-328112; 328212,
e-mail: ungheni@cjmures. ro
Nr. 6159 din 18.09.2019

Referat de aprobare
la proiectul de

hotirire privind rectificarea bugetului locat al Orasului Ungheni,

in temeiul dispozi(iitor art. 129, atin (2), tit ',b", atin
(1), lit,,a" din OUG nr.57t2019 privind Codut administrativ,

(4) tit ,,a,,,,,d,,, art

pe anul 20i9

I 39, atin (3), Iit ,,a,,,

art. 196, atin.

in conformitate cu prevederile art. 5 alin (3), art. '13, art. 1g, atin (2), art.20 atin (1) tit,,h,,,"i,,,
art. 4g,
alin (1) , art- 49, alin (4) (5) (6) din Legea nr.273\2OOO privind finanlele pubtice tocate, cu modificdrite

9i

completdrile ulterioare, Consiliul Local al oragului Ungheni poate aproba rectificarea bugetului propriu
ca
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite
Lu6nd in considerare:

-

Legea nr.5012019 privind bugetulde stat pe anul 2019;

HotdrArea Consiliului Localaloragului Ungheni nr. 17 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2019,

- Referatele privind cheltuielile

necesare pentru buna desfagurare a activita[ii instituliei si a unitdfilor
subordonate, Notele de fundamentare privind executarea unor lucrdri de investitii, va rugdm sd analizali si sd
aproba{i:

1. Nota de fundamentare nr. 5817102.09.2019 privind achizitionarea unui ,,Boiler electric",

in

valoare de 10.000 lei.

2. Nota de fundamentare nr. 5816/02.09.2019 pentru obiectivul de investitii

"Realizarea

racordului de la bransament p6nd la rezervor, inclusiv extinderea relelei de iluminat satul
$6usa, orag
Ungheni, jude! Mures" in valoare de 51.000 lei.

3. Nota de fundamentare nr. 5819/02.09.2019 pentru obiectivul de investi!ii "Refea de iluminat
exterior a clSdirii $colii Gimnaziale Emil Drdgan Ungheni" in valoare de 45.000 lei.

4. Nota de fundamentare nr. 5820102.09.2019 pentru obiectivul de investilii "Relea de iluminat
exterior a clddirii Primdriei oragului Ungheni" in valoare de 40.000 lei.
5. Nota de fundamentare nr. 5821102.09.2019 pentru obiectivul de investitii "Re[ea de iluminat
exterior Baza sportivd Ungheni" in valoare de 25.000 lei.
6. Nota de fundamentare nr. 5822102.09.2019 pentru obiectivul de investitii "Po(i cu plasd teren
sport Cerghizel" in valoare de 12.000 lei.
7. Nota de fundamentare nr 6137117.092019 pentru obiectivul de investitii "Reparatii interioare
" in valoare de 100.000 lei.

Scoala Generald Vidras6u

8. Rectificare bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2019, prin virarea de credite bugetare
intre capitole de cheltuieli, in cadrul aceluiasi capitol [ntre titluri si articole de cheltuieli, conform anexelor
nr. 1 si 2.
9. Rectificarea bugetului activit5lilorfinan(ate integral sau par!ial din venituri proprii pe anul 2019
prin suplimentare cu suma de 30.000 lei, conform anexei nr.3.

10. Aprobarea modificdrii listelor de investitii publice pe anul2019, conform anexelor nr 1A si 1 B.

I Secliunea de functionare

Avind in vedere cd nu s-au depus proiecte pentru finant6ri nerambursabile in domeniul culturd,
suma de 30.000 lei alocati in bugetul ini[ial, se propune repartizarea pentru urmitoarele capitole si
articole de cheltuieli:
Cap. 67020307 C6mine culturale

-

art 2002 Reparafiicurente se cuprinde suma de 5.000 lei pentru inlocuirea ugilor de acces in

cl6direa Cdminului cultural din loc. Cerghizel,

Cap.67020501 Sport

-

art200109 Materiale si prestdride serviciicu caracterfunclional se suplimenteazd cu suma
de 1000 lei pentru materiale de intrelinere a terenului de sport din loc. Cerghizel.
Cap. 670250

-

art 203030 Alte cheltuieli cu bunuri gi servicii se suplimenteazd cu suma de 24.000|ei pentru

evenimente culturale din luna decembrie 2019.

-

art 591

1

Asocialii gi funda[ii se diminueazi cu suma totalS de 30.000 lei.

ll Secliunea de dezvoltare
Se fac rectificari la urmatoarele capitole si articole de cheltuieli:
a. Cap 5102 Autoritili publice

- ar|710101

Construclii se cuprinde suma de 40.000 lei pentru obiectivul de investitii "Refea de

iluminat exterior clSdire Primdria Ungheni"
- ar1.710130 Alte active fixe se suplimenteazd cu suma de 10.000

lei

pentru achizitionarea unui

"

Boiler electric"

- afi7103 Reparalii capitale la active fixe se suplimenteazd cu suma de 25.000 lei, necesard pentru
dotarea cu obiecte sanitare si pentru racordarea la releaua de apd 9i canalizare a spa[iului de la parterul
primdriei in vederea amenajirii unei toalete pentru ceremoniile de stare civilS.
b. Cap 6502 invi[imint
- art 710101 Construcfii se cuprinde suma de 45.000 lei pentru obiectivul de investilii "Relea de
iluminat exterior cl6dire $coala Gimnaziald Emil Drdgan Ungheni"
- art 710130 Alte active fixe se diminueazd cu suma de 95.000 lei de la obiectivul de investi[ii Proiect
tehnic construire grddini{5 cu program prelungit gi cregd in oragul Ungheni, jude[ul Mureg, fiind necesard
doar suma de 75,000 lei.
- art.7103 Reparafii capitale la active fixe se suplimenteazd cu suma de 216.000 lei din care
116.000 lei pentru protec{ia fundaliei clSdirii $colii Gimnaziale Emil Drdgan Ungheni si 100.000 lei pentru
reparalii interioare la Scoala generali Vidrasdu.
c. Cap 67020501 Sport
- art710'101 Construcfii se suplimenteazd cu suma de 25.000 pentru obiectivul de investilii "Relea
de iluminat exterior Baza sportivd Ungheni"
- art710130 Alte active fixe se suplimenteazd cu suma de 12.000 lei pentru achizilionarea a doud
porti cu plasd pentru terenul de sport din Cerghizel.
d. Cap 70020501 Alimentare cu aPi
- an..710101 Construclii se suplimenteaza cu suma de 5.000 lei pentru studiu geotehnic in vederea
oblinerii autoriza[iei de construire ptr obiectivul de investilii "Extindere re[ea de apd potabila in loc Moreqti,
orasul Ungheni, judelul Mureg"
e. Cap 700206 lluminat public
-ar1710101 Constructiise cuprinde suma de 51.000leipentru obiectivulde investilii"
Realizarea racordului de la bransament pind la rezervor, inclusiv extinderea relelei de iluminat satul
$6uga, orag Ungheni, judef Mureg" gi se diminueazdcu suma de 350.000 lei de la obiectivul de investilii
"Echiparea st6lpilor de iluminat public stradal cu ldmpi LED, in oragul Ungheni si satele apa(indtoare, jud
Mureg", deoarece se executd lucrdrile in localitd[ile : Ungheni, Cerghid, Cerghizel gi Recea.

f' Cap 700250 Alte serviciiin domeniul locuinfelor, serviciilor
9i dezvoltirii comunale

- art710130 Alte active fixe se suplimenteazd cu suma de'16.000 lei ptr studiu geotehnic
gi studiul

de coexistentd, in vederea oblinerii autorizatiei de construire ptr obiectivul de investilii ,,Amplasare
relea de
telecomunicafie, in vederea deservirii satului Vidrasdu, jud Mures, de la E
60 pozitie km 62+40g- $coala
genera16 Vidrasdu, faza SF+pT+DE+ executia lucrdrii,,.
Ca urmare, propunem spre aprobare rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe
anul 2019,
aga cum este prezentat in anexele nr. 1,2,3, 1A si 18.
Primar
Prodan Victor

M

