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HOTARAREA NR.27
Din 4 iunie 2020

privind aprobarea contului anual de execufie al bugetului oragului Ungheni pe
anul2019

Consiliul Local al oraqului Ungheni, intrunit in gedinfa ordinara, din data de 4 iunie
2020,

Avdnd

in

3185126.05.2020

de

vedere Referatul

aprobare

al

primarului oragului Ungheni

nr.

qi Raportul de specialitate nr. 3296129.05.2020 al Serviciului financiar-

contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale,

Vazand proiectul de hotlrdre

nr.

3186126.05.2020 propus

de primarul oragului

Ungheni qi avizat favorabil de doul comisii de specialitate qi nefavorabil de o comisie de
specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

findnd

seama de prevederile art. 57 alin

(l) din Legea r.r.27312006

privind finanfele

publice locale, cu modificnrile gi complet6rile ulterioare, respectiv a Legii bugetului de
stat
nr.50 pe anul2019,
Ludnd in considerare prevederile dispoziliilor art.7 alin (13) din Legea nr. 5212003

privind

transparenf a

decizionall in administraf ia public5,

in temeiul prevederilo r art. 129 alin (2) lit.b, alin (4) lit a, art. 139 alin (3) lit a, art.
196 alin (l) lit. a din OUG w. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificrrile gi
completdrile ulterioare

TIOTARA$TE

Art. 1 Se aprobl contul

anual de executie al bugetului local al oraqului Ungheni pe

anul 2019, lapartea de venituri in sumtr de 16.864.9 52lei gi la partea de cheltuieli in sum6 de
17

.909.27 0 lei, conform anexelor

Art.2

w. l, 2, 3, 4, S, 6.

Se aprobi contul anual de execulie al bugetului instituliilor publice finan{ate

din venituri proprii qi subventii din bugetul local, pe anul 2019lavenituri in sum6 641.254tei
qi la partea de cheltuieli in sum6 de 637.088 lei, conform anexelor nr. 7, g, 9, 10.

Art. 3 Anexele nr- 1,2,3,4, s,6,7,8,9, r0 fac parte integrantr din prezentahotdr6re.
Art. 4 Prezentahotarare

se comunica:

Institutiei Prefectului judetului Mures;
Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,

serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale.

Adoptata in Ungheni,la datade 4 iunie 2020
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