
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL UNGHENI 

547605, Ungheni, nr. 357                             tel/fax:0265-328.112; 328.212,  

e-mail: secretar@primariaungheni.ro 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 

Din 18 martie 2014 

 

Privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18 martie 2014, 

            Avand in vedere expunerea de motive nr.1526 din 12.03.2014 intocmita de primarul orasului 

Ungheni, raportul de specialitate nr. 1527 din data de 12.03.2014, intocmit de Serviciul financiar 

contabil,  

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

comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism din cadrul Consiliului local Ungheni, 

In conformitate cu prevederile Art. 19, alin.2 ,art 49, alin. 5 din Legea nr 273/2006 privind 

finantele publice locale și ale Legii nr 356 din 18.12.2013 Legea bugetului de stat pe anul 2014,  

În temeiul art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit.”a”, art. 45, alin.(2), lit. “a,, 

si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

totala de 11.298.000 lei şi la cheltuieli în suma de 11.926.000 lei pe sectiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare, conform Anexei nr 1. 

Art 2. Se rectifică bugetului local la “Sectiunea de functionare” in suma de 8.122.000 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 rectifică bugetului local al oraşului Ungheni prin virarea de credite bugetare în 

cadrul aceluiaşi capitol, titlu, alineat de la un trimestru la altul, conform anexei nr.3. 

      Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Ungheni, prin serviciul financiar – contabil. 

            Art.5.  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 18 martie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       TRIF IOAN      SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                               ________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


