ROMANIA
JUDETUL MURE$
CONSILruL LOCAL UNGHENI
nr

HOTARAREA NR.45
Din 14 septembrie2020
Privind validarea Dispozi{iei primarului oraqului Ungheni nr.286 din 25 august
2020
privind rectificarea bugetului local aI oraqului Ungheni pe anul2020
Consiliul Local al oraqului Ungheni, intrunit

in qedin{a ordinara, din data de 14

septembrie 2020,

Av6nd

in

vedere Referatul de aprobare nr. 5526104.09.2020 al primarului oraqului
IJngheni, precum qi Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabilitate,
resurse
umane, taxe qi impozite locale

m. 5544107.09.2020,

Urmare Dispoziliei primarului oraqului Ungheni m. 286 din 25 august 2020 privind
rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe anul 2020,

Av6nd in vedere Decizia nr. 16587121.08.2020 a AJFP Mureg privind repartizarea pe
ruritafl administrativ- teritoriale din jude{ul Mureq a sumelor defalcate din T.V.A pentru
finanfarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor qi municipiilor, conform
amexelor nr. 4,7,8, inregistrat6 la Primiria oraqului Ungheni cu nr. 5Z0llZL0g.2O20,
Yazandproiectul de hotdrdre nr.5527104.09.2020 inifiat de primarul oraqului Ungheni
Si avizat favorabil de cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
Ludnd in considerare:

- Legea nr. 512020 privind

bugetul de stat pe anul 2020;

- Hotdrdrea Consiliului Local al ora.qului Ungheni nr.10 din 19 februarie2020 privind
aprobarea bugetului local pe anul2020;

- OUG nr.13512020
- in

privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

conformitate cu prevederile art. 82 din Legea

w.

27312006

privind finanlele

publice locale, cu modificdrile gi completlrile ulterioare,

in temeiul dispoziliilor art. r29, alin.(2), lit.,,b", alin. (4), lit. ,,a", art. l3g,alin (3), lit.
,,a", art. 196, alin. (1), lit. ,,a" din o.u.G. nr. 5712019 privind codul administrativ

HoTARA$rE

Art.

1

Se valideaz[ Dispozifia primarului oraqului Ungheni nr. 286 din 25 august

privind rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe anul 2020, conform anexei
nr. 1 ce face parte integranti din prezenta hotdrdre.
11020

A'rt.

2

PrezentahotdrAre se comunici:

-

Institufiei Prefectului - judelul Mures,
Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,
Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, taxe qi impozite locale,

r\doptata in Ungheni,la data de 14 septembrie 2020

I'RE$EDINTE DE $EDINTA
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GENERAL

JUIDETUL MURE9

ORA$UL UNGHENI

Anexa nr. 1

,e, qcl ur

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2O2O

hu

/rt.og

VENITURI
Denumire indicator
Sume defalcate din WA ptr finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
', oragelor, municipiilor

CHELTUIELI
de funclionare
Nr crt
It

Denumire indicator

Invi!5m5nt

6502

Suplimentare
sau
rlirninrraro

Buget final

573,00O

26,000

699,000

57

24,OOO

26,000

50,000

Ajutoare sociale ?n numerar

570201

14,000

28,000

42,000

Tichete de cre95 si tichete sociale
pentru grSdini!5

570203

1o'ooo

-2,000

8,000

886,000

278,OOO

1r1641000

Titlul IX Asistenli sociald

II

Buget inilial

Cod

Asigurdri 9i asisten!5 sociati

6802

\.

Titlul I Cheltuieli de personal

10

359,000

131,000

490,000

Titlul IX AsistentS social5

57

527,000

L47,000

674,00A

12,052100o

304,000

12,356,000

Total general

Ordonator pricipal de credite

Sef seruiciu financiar contabil itate
resurse umane, impozite gitaxe locale
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