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Nr.370/21 .01.2020

ANUNT

Se aduce la cunostinld publici, in condiliile art. 39, alin (3) din Legea nr.
27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile si completirile ulterioare,ci la nivelul orasului Ungheni se afli in proceduri de elaborare "proiectul de
hotirire privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2O2O ",
proiect care se posteazi pe site-ul instituliei gi se afiqeazd la sediul Primiriei
orasului Ungheni.

ln contextual prevederilor art. 39 alin (3) din Legea nr. 273t2006, cei
interesati pot depune in scris contestalii privind proiectul de buget, ce vor fi
depuse la sediul Primiriei orasului Ungheni, nr 357, jud Mures sau prin pogta
electronici la adresa de e-mail: ungheni@cimures.ro sau prin fax : 0265329112,
pdni in data de 04.02.2020 ora 16.
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Nr 369 din 21.01.2O2O

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului local al oragului Ungheni pe anut ZO2O

Primaru! oragului Ungheni, jud Mureg,
AvAnd in vedere :

Referatul de aprobare nr. 368 din 2L.0L.2020 intocmit de primarul oragului
Ungheni,

Prevederile Legii nr. 512020 privind bugetul de stat pentru anul 2020,
Decizia Administratiei Judetene a Finanlelor Publice Mureg nr. 6L7lL3 ianuarie 2020,

privind repartizarea pe unit5tile administrativ - teritoriale din judetul Mure9, a sumelor
defalcate din taxa din taxa pe valoarea ad5ugatS, precum 9i a umelor din impozitul pe venit,
pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate in baza art. 6 alin (3) lit a) din Legea bugetului
de stat nr.512020,

Decizia Administratiei Judetene a Finanlelor Publice Mureg nr. 8421L5 ianuarie 2020,
privind repartizarea pe unit5tile administrativ - teritoriale din judelul Mureg a sumelor
defalcate din T,V.A, pentru finan!area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oragelor si municipiilor,

Hot5r6rea nr. 3 din 20 ianuarie ?020 a Consiliului Judetean Mureg (anexele nr. 1 si 2)
privind repartizarea sumelor reprezent6nd fond la dispozitia consiliului judetean potrivit art. 6
alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, pentru echilibrarea bugetelor locale,
respectiv repartizarea sumelor defalcate din WA pentru finanlarea cheltuielilor privind
drumurile judesene 9i comunale,

In conformitate cu prevederile 19 lit a, art 23 alin (2) lit a, art 25, art 26 alin 2, art
4!, art 42, art 45 alin (1), art 46, art 58 lit a din Legea nr. 27312006 privind finantele
publice locale, cu modific5rile si completirile ulterioare,

In temeiul dispozitiilor art. 129 alin (4) lit. a, art, 196 alin (1) din OUG nr.57120L9
privind Codul Administrativ.

PROPUN SPRE APROBARE:

Art. 1 Bugetul local al oragului Ungheni pe anul 2020, la venituri in sum5 de
13.752.000 lei si la cheltuieli in sum5 L5.222.000 conform anexei nr.1,

Art. 2 Bugetul local la "Secliunea de funclionare" pe anul 2020 la partea de venituri
pe capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole,
alineate si paragrafe dupd caz,in sumi de 11,618.000 lei, conform anexei nr.2,

Art. 3 Bugetul local la "Secliunea de dezvoltare" pe anul 2020 la paftea de venituri
pe capitole si subcapitole, in sumi de 2.134,000 lei 9i la partea de cheltuieli pe capitole,



subcapitole, titluri, articole, alineate si paragrafe dupd caz, in sumE de
conform anexei nr. 3,

Art. 4 Finanlarea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti
in sum5 de 1.470.000 lei,

-Art.5 Bugetul activit5tilor flnantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2020, in sum5 de 564,000 lei, conform anexe nr. 4,

Aft. 6 Notele de fundamentare privind necesitatea 9i oportunitatea efectuErii
obiectivelor de investitii si a cheltuielilor asimilate investitiilor pe'anui ZOZO, conform anexei
nr 5.

Art. 7 Programul obiectivele de investitii pe anul 2020, conform anexelor nr. 1A si
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