ROMANIA
JUDETUL MURE$
CONSILruL LOCAL UNGHENI
e-mail : secretar@frimariaungheni.ro

HOTARAREA NR. 50
Din 9 decembrie 2020

priv
Consili

rectilicarea bugetului local al oraqurui ungheni pe anul2020

Local al oragului ungheni, intrunit

decembrie 2020

Avdnd
Ungheni qi Ra
resurse umane,

in

gedinta ordinara,

din data de 9

vedere Referatul de aprobare nr. 6848 din 30.10.2020 alprimarului oragulgi
rtul de specialitate nr.7456120.11.2020 al Serviciului financiar-contabilitatr:,
te;i taxe locale,

Consiliului Local al oraqului Ungheni nr.10 din 19 februarie 2020 privind
lui local pe anul 2020;
Venitu e incasate pdnd la data de 30.IL2020,

aprobarea buge

- Nota i
- Notaj

-HG nr.1
bugetard la di
addugatd pentru

ale unit5lilor
persoanelor cu
-referate
qi a subunitdlil
Yazand
qi avizat fa

Fiind

if,rcativd nr.7 7 58 din 02.12.2020
ifi cativd nr.7 9 l0 din 08.12.2020
4 din 4 decembrie 2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rez,ervd
lia Guvernului, pentru suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
hilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 qi alocarea acesteia bugeielor locale

inistrativ teritoriale, pentru plata drepturilor asistentilor personalii ai

icap grav Ei a indemniza[iilor lunare ale persoanelor cu handicai grav,
de specialitate privind suplimentarea unor cheltuieli cu funclicnaiea institgliei

iectul de hotrrdre nr.6849130.10.2020 inifiat de primarul oraqului Ungheni
de cele trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local Ungheni,

prevederilor art.

7, alin.(I3) din

onald in administralia publicd,

Legea

nr.

5212003 privind

tate cu prevederile art. 5 alin (3), art. 13, art. 20 alin (l) lit ., c,,,, h,,,,,i.,,,
,"L", Alt.
art. 48 alin (1),
49, alin (4), (5), (6) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale,
cu modificdrile g completdrile ulterioare,
In temeit I prevederilor art. 129 alin (2) lit.b, alin (4) lit a, art. 139 alin (3) lit,,a,",
art. 196 alin (1) lit." a "din ouG nr.5712019 privind codul Administrativ, cu modific6ril,e
qi completdrile terioare

HoTARA$rE
Art. I
aprobd rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2020 pri:n
suplimentare cu suma de 306.000 lei, din care secliunea de funcfionare cu suma dr:
306.000 lei lei
Art.2
aprobl rectificarea bugetului instituliilor publice qi activitIfilor finanfatr:
integral sau par! I din venituri proprii prin suplimentarea cu suma de 101.000 lei, confornr
anexei nr.2;
Art. 3 V rarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei
bugetare Ei in c rul aceluiaqi capitol, intre articole de cheltuialr conform anexei nr.l

Art.4

hotarare se comunica:
i Prefectului judetului Mures;
Primar i orasului Ungheni, judetului Mures,
Servici
i financiar-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale.

inU

, la datade 9 decembrie 2020

INTE

$EDINTA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

BUKKOSI

ffi
$

