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privind rectificarea bugetului localaloragului Ungheni
pe anul 2020
Primarul oragului Ungheni, jud Mureg,
inbaza referatului Servlciuluifinanciar contabilitate, rvevree
resurse urrlsrrE',
umane, rrrrF
impozite
'
locale nr. sg72 din24.o9.2o2o ,

si taxe

Ludnd in considerare:

- Legea nr. 512020 privind bugetul de stat pe anul Z02O;
- Hotdrarea consiliului Local al orasului Ungheni nr.10 din 1g februarie
2o2o privind
aprobarea bugetului local pe anul2OZO;
- ouc nr. sol2020 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2o2o;
- Hotirirea Guvernului nr.758t2020, art. 1, privind suplimentarea
sumelor defalcate din
taxa pe valoarea addugati pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2o2o din Fondul de
rezervi bugetari la dispozilia Guvernului, pentru plata cheltuielilor
curente si de
anexei care face parte din hotirdre,
' - capital, potrivit
- Situalia privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugeteror rocare pe anur 2020, transmisd
de Administralia Judeleand a finanlelor
Publice Mureg cu adresa nr MSG_STZ _ 3396/1 7.09.2020,
- Avdnd in vedere notele de fundamentare privind cuprinderea
9i suplimentarea unor
obiective de investilii, referatele de specialitate privind
suplimentarea unor cheltuieli cu
funclionarea instituliei a unitdlilor subordonate,
9i
- in conformitate cu prevederile arl. 82din Legea nr.273t2oo6
privind finanlele publice
locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
- ln temeiul prevederilor 196 alin. (1) lit. b din oUG nr. 57t2l1g privind
codul
Administrativ, cu modificirire 9i compretirire urterioare,

DISPUN:

Art' 1 Rectificarea

bugetului local al. oragurui Ungheni
pe anur 2020 prinsuprimentare
cu suma de 520'000 tei'
din care sectiunea de funclionarJ
cu suma de 15g.000 lei gi
de dezvottare cu suma de
secfiunea
362.o0oi"ilonror,

"n"r"toi

.n"r",l1r:rT!:ffa

nr.

, ,i z.

suplimentdriivalorii listelor
de investilii pubrice pe anur
2o2o,conform

Art' 3 cu ducerea la indeplinire prezentei
a
dispozilii se incredin
Ungheni prin serviciurfinanciar.ontro-iritrte,
leazdprimarul orasului
resurse ,rr-#, impozite gitaxe
rocare.
Art. 4 prezenta dispozilie se
comunici :
Institu{iei prefectufrl lrO"lrfri
serviciuruifinanciar.oniroirilt",Mureg,
,"d-rr"" umane, impozite taxe
rocare.
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