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

pentru anul 2020

Proiectul bugetului local s-a elaborat in baza OUG nr. 57l2}tg privind codul administrativ, a Legii nr.
27312006 privind finantele publice locale, cu modificSrile si completSrile ulterioare, a Legii nr. S|ZOZO legea
bugetului de stat pe anul 2020, a legilor speciale si a altor acte normative, lu6nd in c6nsiderar" ,"rrril"
financiare avute la dispozitie si a celor care pot fi atrase in viitor.

Proiectul de buget pentru anul 2020 este elaborat in contextul implementSrii unei politici bugetare
orientatd spre atingerea echilibrului bugetar, utilizSrii eficiente a fondurilor publice si al asigur6rii inde-plinirii
principalelor functii ale administratiei publice locale:

- administrarea si buna gestiune a bunurilor 9i fondurilor publice,
- accesarea fondurilor fondurilor comunitare si derulSrii programelor de dezvoltare si a infrastructurii

publice si sociale: alimentdri cu ap6, canalizare, drumuri.
In vederea realiz6rii obiectivelor, prezentul proiect de buget stabileste volumul si structura veniturilor

pe surse.
Potrivit Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, autoritdtile locale au obligatia sd aprobe

bugetele locale cu dou5 sectiuni: sectiunea de funcfionare ( cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si
servicii), respectiv sectiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital), cu venituri 9i cheltuieli stabilite pentru fiecare
sectiune. Din sursele de finantare se asigurE obligatoriu finantarea sectiunii de funclionare, eventual
excedentul sectiunii de functionare se utilizeazd pentru finantarea secliunii de dezvoltare. Bugetul poate fi
aprobat cu deficit pe sectiunea de dezvoltare care se acoperd din excedentul anilor precedenli.

Sinteza bugetului local detaliat6 la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe p6r-ti, capitole,
subcapitole, titluri, afticole, alineate si paragrafe dup5 caz este prev5zutd in anexa nr. 1

Bugetul local se stabileste la partea de venituri in sumi de 13.752.0O0 lei, iar la partea de
cheltuieli in sumi de L5,222.000 lei, cu un deficit de 1.470.000 lei, care se acoperS din excedentul anilor
precedenti.

Veniturile 9i cheltuielile secliunii de funclionare se stabilesc la suma de 11.518.O00 lei, care
sunt cuprinse in anexa nr, 2.

Veniturile sectiunai de dezvoltare se stabilesc la suma de 2.134.O00 lei, iar cheltuielile in sum5
de 3.604.000 lei. Deficitul sectiunii de dezvoltare in sumd de 1.470.000 lei se acoper6 din excedentul anilor
precedenti, care sunt cuprinse in anexa nr, 3.

Veniturile bugetului activititilor finantate integral sau partial din venituri proprii sunt de
564.0O0 lei, iar cheltuielile - 564.000 lei, conform anexei nr. 4

La partea de venituri, s-au stabilit sursele de venituri in funclie de baza legalS a incas5rii lor, de nivelul
impozitelor, taxelor gi tarifelor, frecventa incas6rilor, precum gi prevederile legale privind transferurile, cotele gi

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Veniturile bugetului local:

Veniturile bugetului local prognozate a se realiza in anul bugetar 2020 sunt in sum5 totalS de 13.752.000
!gj, care se constituie din:

o Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se incasa in cursul anului 2020 sunt la nivelul
veniturilor realizate in cursul anului 2019, in valoare totalS de 4.838.0O0 lei.

- Sume defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor 9i
municipilor potrivit aft. 5 alin. (4), lit. (b), (c), (d), (g), (h) din Legea nr. 512020 privind bugetul de stat pe
anul 2020, repartizate oragului Ungheni in baza Deciziei nr. B42l15.ianuarie 20209, conform anexelor nr.
(4,5,6,7,8,) sunt in sum5 de 692.000 lei si au urm6toarea destinatie:



- 617.000 lei finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si
indemnizatiile persoanelor cu handicap acordate in baza Legii nr. 44812006, art. 42 alin. (4),- 29.000 lei, sume repartizate pentru finantarea ajutorului de incjlzire cu lemne, Cdrbuni si

combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, ionform aft. 5 alin (4) lit c din Legea nr. 5l20ZO
privind bugetul de stat pe anul 2020,

- 21.000 lei, sume repartizate pentru finanlarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de
eviden!5 a persoanelor, potrivit art. 5 alin (4) lit d din Legea nr. 512020 privind bugetul de stat pe anul 2020,- 10.000 lei, sume alocate pentru finantarea drepturilor stabilite de Legea nr.2+BlZOtS privindplata
stimulentelor aducationale acordate copiilor proveniti din iamilii defavorizate in lcoput stimuldrii fjurtiiipjrii ininvdtSm6ntul prescolar potrivit art 5 alin (+) lit g din Legea nr.5l2ozo,- 15.000 lei, sume alocate pentru finantarea drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinte
educationale special, integrati in invStSm6ntul de masS potrivit art, 51 alin (2) din Legea nr. tl2oi| gi aft. 5
alin (3), lit h din Legea 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,

' 7'355.O0O lei, cote defalcate din impozitul pe venit potrivit art, 6 alin (3) lit. a din Legea nr,
512020 privind bugetul de stat pe anul 2020, conform adreseiAJFPM nr.6t7lL3,Ot,z6zo, (cod o+oior),

' 159.ooo lei sume repatizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean respectiv sume din cota
de 7,5o/o din impozitul pe venit, art.6 alin.(6) din Legea nr.512020 privind bugetul de stat pe anul 2020,
conform Anexei nr. 1 la Hot6r6rea clM nr. 3lzo.ot.2o20 (cod 04.05.00i,

' l5.O0O lei sume defalcate din WA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si
comunale, conform Anexei nr. 2 la HCJM nr. 31ZO.OL.2OZ0 (cod 11.02.05),. 10.OOO lei subventii primite de la bugetul de stat 9i de alte bugete ( cod 420234\. 682.Ooo lei, finantiri primite prin Programul National de Dezvoltare locala 6oa 4ZOZOS1,
pentru finantarea lucririi de investitii: Extindere relea de ap5 potabilS in loc SEu9a, oiasul Ungneni, judetul
Mureg,

Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 in sumi de L5,222.000 !ei, sunt fundamentate,
dimensionate gi repaftizate pe destinalii, respectiv pe acliuni, activit6li, programe, proiecte, obiective, se
efectueaz5 in concordanti cu atribuliile care-i revin autoritSlii publice locale, cu-priorit5iile stabilite de acestea
in vederea funclion5rii gi in interesul colectivitdlii locale,

De asemenea, dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueazS in strict5 corelare cu
posibilititile reale de incasare a veniturior bugetelor locale, estimate a se realiza.

Pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare s-a luat in calcul excedentul anilor precedenti in
sumd de 1.470.000 lei.

Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat in calcul numErul de posturi ocupate, salariul
minim pe economie incepind cu luna ianuarie 2020 si coeficienti de salarizare stabiliti conform Legii nr.
15312017 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice.

Pornind de la sumele alocate gi veniturile preconizate a se realiza, apreciem cE fundamentarea
bugetului s-a f5cut tin6nd cont de principiile realitSlii gi echilibrului bugetar, astfel inc6t activitatea primEriei 

9i
a institutiilor subordonate Consiliului Local al oragului Ungheni s5 se desfSgoare in condilii normale, propun
aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al Oragului Ungheni, pentru anul 2020.

Sinteza bugetului local detaliati la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe p54i, capitole,
subcapitole, titluri, articole precum gi alineate si paragrafe dupE caz, este prev5zutd in anexele nr. l, Z si 3;

Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrald sau paftialS de la bugetul de stat este cuprins5 in
anexele nr. 1A si 18.

Bugetul activitililor finanlate integral sau paftial din venituri proprii este stabilit la partea de
venituri si cheltuieliin sumE de 564,000 lei, conform anexei 4.

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 aldturat pe care il
supunem spre aprobare Consiliului Local al orasului Ungheni.
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