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HOTĂRÂREA NR. 1 

Din 3 februarie 2014 

 

Privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2014 

               

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 3 februarie 

2014, 

         Avand in vedere expunerea de motive nr. 587 din 29.01.2014 intocmita de primarul 

orasului Ungheni, raportul de specialitate nr. 588 din data de 29.01.2014, intocmit de Serviciul 

financiar contabil, 

 Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

In conformitate cu prevederile Art 19, lit a , Art 23, alin (2) lit a, Art 25, Art 39, alin 

(3),(4),(5),(6), Art 41, Art 42, Art 45, alin(1), Art 46 din Legea nr 273/2006 privind finantele 

publice locale, 

Conform prevederilor Legii nr 356 din 18.12.2013 Legea bugetului de stat pe anul 2014,  

  In temeiul art. 9, art 36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a”,  art. 45, alin. (2), lit. „a” și art. 

115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr 215/2011 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul local al orasului Ungheni pe anul 2014, la venituri în suma 

totala de 11.285.000 lei şi la cheltuieli în suma de 11.913.000 lei pe sectiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare, conform Anexei nr 1. 



Art. 2 Se aprobă bugetul local la “Sectiunea de functionare” in suma de 8.109.000 lei, la 

partea de venituri pe capitol şi subcapitole şi la partea de cheltuieli pe titluri, capitole pe total an,  

conform Anexei nr 2. 

Art. 3 Se aprobă bugetul local la “Sectiunea de dezvoltare” în sumă de 3.176.000 la 

partea de venituri pe capitol şi subcapitole şi 3.804.000 lei la partea de cheltuieli pe titluri, 

capitole  pe total an, conform Anexei nr 3.   

Art. 4 Se aprobă finanţarea deficitului sectiunii de dezvoltare in sumă de 628.000 lei din 

excedentului anilor precedenti. 

Art. 5 Se aprobă bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si din subventii 

de la bugetul local pe anul 2013 in suma de 5.000 lei, conform Anexei nr 1. 

    Art. 6 Se aprobă Programul de investitii pe anul 2014,conform Anexelor nr 1A si 1B. 

 Art. 7  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serv. financiar contabilitate 

- Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Mureș 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 3 februarie 2014 
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