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CONSILIUL LOCAL UNGHEM
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HOTARAREA NR. 16
Din 3l martie 2020

Privind rectilicarea bugetului local al oratului Ungheni pe anul 2020

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in $edinta extaordinarA, cu convocare de

indata, din data de 31 martie 2020,

Av6nd in vedere referatul de aprobare al primarului oraqului Ungheni, imegistmt sub
ft.2134/30.03,2020,lntocmit de Serviciul financiar-contabilitate, resurse urnaneJ impozite ,i
taxe locale, Raportul de specialitate ff. 216613r.03.2020 al Serviciului finalciar-contab itate,
resurse umane, impozite li taxe locale,

Vazand proiectul de hotarere nr. 2135/30.03,2020 propus de primarul orapului
Ungheni qi avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local
Ungheni,

in conformitate cu prevederile:

- Legear]i. 5/2020 pivind bugetul de stat pe aaul 2020,

- Hottuarca Consiliului Local al ora$ului Ungheni nr. 10 din 19 februarie 2020 privind
aprobarea bugerului local pe anul 2020

- prevederile arr. 5, alin (3), alt. 19, alin. (2), art. 20, alin. (l), Iit.,,c,,,,, h,,,,,i,,, art.49,
alin. (4), (6) din Legea w. 273/2006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare,

- prevederile art. IX din OUG nr. 29118.03.2020 privind unele mdsuri economice ;i fiscal
bugetare,

- art. 7 alin (I3) din Legea 52/2003 privind transparenla decizionald in administralia
public4

In temeiul art. 129 alin. (1), alin. e\lit,,b, alin. (4), lit.,,a,', art.l39 alin. (l) qi ale

art.l96 alin. (l),1it,4, din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ.
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Art 1 Se apobe rcctifcarea bugetului local al ora5ului Ungheni pe anul 2020, la

s€cfimea de f,nclionare, prin virdri de credite bugetarc intre capitole de cheltuieli cu suma de

260.000 lei, conform anexei nr. 1 .

ArL 2 Prezenta hofixarc se comunici:

- Instituliei Prefectului -judelrd Mures,

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mwes,

- Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale.

Adoptata iII Ungheni, la data de 3 I martie 2020
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