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HOTARAREA NR.49
Din 9 decembrie 2020
Privind valida
2020

pri

Dispozifiei primarului ora;ului Ungheni nr.346 din 29 septembrie
nd rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe anul2020

al oragului Ungheni, intrunit in

Consiliul

qedinfa ordinara,

din data de

9,

decembrie 2020,

Avdnd in

Referatul de aprobare nr. 6686122.10.2020 al primarului oraEului

Ungheni, precum

Raportul de specialitate

umane, taxe qi im

al Serviciului financiar-contabilitate,

resurse

ite locale nr. 6996104.1 1.2020,

spoziliei primarului oraqului Ungheni nr. 346 din 29 septembrie 2020

Urmare

privind rectifi

.

Conform

bugetului local al oraqului Ungheni pe anul 2020,

itualiei privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA perrtru

echilibrarea bu

lor locale pe anul 2020, transmisd de Administralia Jude{eand a finanlelor

Publice Mureq c

adresa nr MSG_STZ

cuprinderea Ei

s

suplimentarea u

Yazand

-

3396117.09.2020 gi notelor de fundamentare privind

limentarea unor obiective de investi{ii, referatele de specialitate privind
cheltuieli cu funcfionarea instituliei qi a unitSlilor subordonate,
iectul de hotdrdre nr. 6681122.10.2020 iniliat de primarul oragului Ungheni

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

Lu6nd in

- Legea

512020

-H

Consiliului Local al oraqului Ungheni nr.

aprobarea bugetul

- Hotdr
bugetard la di

administrativ-teri

i,

co.,

locale, cu modifi

privind bugetul de stat pe anul 2020;

l0 din 19 februarie

2020 privind

i local pe anul 2020;
Guvernului nr. 75812020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervd

ilia Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitali
iale, potrivit anexei care face parte din hotdrdre,
tate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 27312006 privind finanjele publice:

ile qi completdrile ulterioare,

In temeiul ispoziliilor art. 129, alin.(2),lit.,,b", alin. (4), lit. ,,a", afi. 139, alin (3), lit,

,d',

art. 196, alin. (1), lit. ,,a" din O.U.G.

rr.

5712019

privind Codul administrativ

HoTARA$rE
Art. I

valideazd,

privind

,2, 1A qi lB
Art.2

Dispozilia primarului oraqului Ungheni nr.346 din29 septembrie

bugetului local al oraqului Ungheni pe anul 2020, conform anexelor
fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.
hotdrdre se comunicd:

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

,

la datade 9 decembrie 2020

CONTRASEMNEAZA,

$EDINTA
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