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JUDETUL MURE$

CONSILIUL LOCAL UNGHENI

e-mail: secretar@primariaungheni.ro

HOTARAREA NR.28
Din 29 iunie 2020

privind rectificarea bugetului local al oraqului ungheni pe anul2020

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in gedinJa extraordinara, din data de 29
2020,

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr. 3842123.06.2020 al primarului oraqului

ni qi Raportul de specialitate m.3851123.06.2020 al Serviciului financiar-contabilitate,

umane, impozite qi taxe locale,

Conform prevederilor art. nr. l, 2 gi 3 din Hotdrdrea Guvernului rr.20l/2020 privind

Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantind Ei pe.ntru

unei sume din Fondul de rezervl bugetar6 la dispozilia Guvernului, prevdzut in
I de stat pe anul 2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sdndt6fii, cu

ifi cdrile qi completdrile ulterioare,

Lu6nd in considerare:

- Legea w. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

- Hotirdrea Consiliului Local al oraqului Ungheni nr.l0 din 19 februarie 2020 privind

bugetului local pe anul2020;

- ouc nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

- Extrasul de cont din data de 19.06.2020 cod 42.02.80 in suml de 267 .150 lei, privind

subventiei de la bugetul de stat, reprezent6nd "subvenfii de la bugetul de stat pentru

cheltuielilor pentru carantin6";

- B orderoul centralizator nr. 2-3 din 03 .06.2020 in valoare de 207 .7 5 0 lei,
Yazand proiectul de hot6rdre nr. 3843123.06.2020 inifiat de primarul oragului Ungleni

qia favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,

Potrivit art. 5 alin. (l) lit. b,c, art. 19 alin. (2), afi. zo alin. (l) lit. c din Lep;ea nr.

Un

privind finanfele publice locale, republicatl cu modificarile qi completdrile ulterioare,
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In baza art. 7 alin (13) din Legea m. 5212003 privind transparenfa decizionalii in
inistralia public6,

in temeiul prevederilo r art. 129 alin (2) lit.b, alin (4) lit a, art.l39 alin (3) lit a,, art.

alin (l) lit. a din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrite qi

pletdrile ulterioare

sul

47

HoTARA$rE

Art.l Se aproba rectificarea Bugetului

imentarea cu suma de 475.000 lei, din

.000 lei, conform anexei nr. 1.

A.rt.2 Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului judetului Mures;

- Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,

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

ptata in Ungheni, la data de 29 iunie 2020

INTE DE $EDINTA

BO ALEXANDRU

local al oragului Ungheni pe anul 2020, prin

care sectiunea de functionare cu suma de

CONTRASEMNEAZA,

ffiQil't69

GENERAL



JUDETUL MURE9
ORASUL UNGHENI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2O2O

VENITURI

Anexa' nr. 1
'{tcu. ur.. tg I 29 .aa-loza

lei

Nr cft Denumire indicator Cod Buget inilial
suplamentare

sau
diminrrare

Buget final

1

SUDVen!il Oe la ougetul oe stat
pentru decontarea cheltuielilor de
carantinE 420280 224,000 475,000 699,000

TOTAL GENERAL 14r295100O 475,OOO t4,77tO,OOO

CHELTUIELI
unea de

Nil crl Denumire indicator Cod Buget inilial
supllmentare

sau
diminuare

Buget linal

I Ordine publici 9i siguranli
nationali 6102 t,2o7,ooo 475,OOO 1,682rO00

I.1
Proteclie civil5 gi prote$ia
contra incendiilor 610205 491,000 475,OOO 965,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 484,000 475,000 9Ii9,000

Tota! general 111781r000 475,OOO L2,256,OOO

Ordonator pricipal de credite Sef seruiciu fi nanciar contabilitate
resurse umane, impozite gitaxe locale

aria


