ROMANIA
JUDETUL MURE$
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
J

e-mail: secretar@Frimariaungheni.ro

HOTARAREA NR.26
Din 4 iunie 2020

privind rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul2020
Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in gedinla ordinara, din data de 4 iunie
2020,

Av6nd in vedere Referatul de aprobare nr. 3222127.05.2020 al primarului oraqului
Ungheni qi Raportul de specialitate nr. 3295129.05.2020 al Serviciului financiar-contabilitate,
resurse umane, impozite qi taxe locale,

Urmare aDECIZIEI w. 7779 din 22.04.2020 a Administrafiei Judefene a Finanfelor
Publice Mureq, att. 2 privind "Diminuarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, aprobate inbazaart.6 alin (l) lit.a) qi b) din Legea bugetului
de
stat nr. 512020 cu suma de 16.000Iei", conform modelului de calcul anexat deciziei;

Potrivit prevederilor art.4 din Hotirdrea Guvernului nr. 2Oll2O2O privind aprobarea
Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantinl qi pentru alocarea unei
sume din Fondul de rezervd bugetarl la dispozifia Guvemului, prevdzut in bugetul de stat pe
anul 2020,cu modi fi c6rile qi complettrri le ulterioare ;

Jindnd cont de prevederile art. XV, alin (2) din OUG nr.3012020, pentru modificarea

qi completarea unor acte normative, precum qi pentru stabilirea unor misuri in domeniul
protecfiei sociale in contextual situaliei epidemiologice determinate de rlsp6ndirea
coronavirusului SARS-CoY-2, cu modificlrile qi complet6rile ulterioare, " pe perioada stdrii

de urgenld instituite prin Decretul nr.l95/2020 privind instituirea stdrii de urgenld pe
teritoriul Romlniei, pentru perioada suspenddri temporare a contractului de activitate
sportivd , din initiative structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul
SARS-CoV-2, persoanele prevdzute la art.

sportului

nr.

69/2000,

cu

67^lalin. (1) lit. a)-c) din Legea educaliei fizice Si
modificdrile pi completdrile ulterioare, bene/iciazd de o

indemnizalie de 75% din drepturile tn bani aferente contraprestaliei activitdlii sportive, dar
nu mai mult de 75% din cdstigul salarial mediu brut prevdzut de Legea bugetului asigurdrilor
sociale de stat pe anul 2020,nr. 6/2020, indemnizalia se suportd din bugetul de stat";

Yazand proiectul de hotdrdre nr.3223127.05.2020 ini{iat de primarul oragului Ungheni
qi avizat favorabil de dou[ comisii de specialitate qi nefavorabil de o comisie de specialitate

din cadrul Consiliului local Ungheni,
Lu6nd in considerare:

- Legea m.512020 privind bugetul

de stat pe anul 2020;

- Hotdrdrea Consiliului Local al oragului Ungheni nr.10 din 19 februarie 2020 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2020;

- OUG nr. 5012020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

-

Extrasele de cont din data de 06.05.2020,

in suml de 12.577 lei respectiv din

data

21.05.2020 in sumd de 24.373lei ale Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018, privind incasarea

subvenliei de la bugetul de stat, reprezentdnd "Sume alocote pentru indemnizalii aferente
suspenddrii temporare a contractului de activitate sportivd",

- Nota de fundamentare nr. 40127.05.2020 a Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018,
privind rectificarea bugetului pe anul 2020, inregistratl la Primdria oraqului Ungheni sub nr.
322U27.05.2020;

- Extrasul de cont din data de 26.05.2020 cod 42.02.80 in sum6 de 223.200 a OraEului
Ungheni, privind incasarea subvenfiei de la bugetul de stat, reprezentdnd "Subvenfii de la
bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantin[";

in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (l) lit. b,c, art.

19 alin.

(2), art.20 alin. (1)

lit. c din Legea w.27312006 privind finanfele publice locale, republicat6 cu modificirile

qi

completdrile ulterioare,

Conform prevederilor dispozifiilor art. 7, alin (13) din Legea nr. 5212003 privind
transparenfa decizionald in administratia publicd,

in temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit.b, alin (4) lit a, art.l39 alin (3) lit a, art.
196 alin (1)

lit. a din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile

Ei

completdrile ulterioare

HoTARA$rE

Art.l Se aprobi rectificarea bugetului local al oragului

Ungheni pe anul 2020,

suplimentarea cu suma de 208.000lei la sec{iunea de funcfionare, conform anexei

nr.l;

pin

Art.2 Se aprobd rectificarea bugetului instituliilor publice qi activitSlilor finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, prin suplimentarea cu suma de 37.000

lei, conform anexei m.2,

Art.3 Prczenta hotarare

-

se comunica:

Institutiei Prefectului judetului Mures;
Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,
Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale.

Adoptata in Ungheni,la data de 4 iunie 2020
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