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HOTĂRÂREA NR. 23 

Din 21 mai 2014 

 

privind rectificarea bugetului local al oraşului Ungheni pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 21 mai 2014, 

           Având in vedere Expunerea de motive nr. 3193 din 15.05.2014 intocmită de primarul 

orasului Ungheni, Raportul de specialitate nr. 3194 din 15.05.2014 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, 

  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (2), art. 44, alin. (4), art. 45, alin. (2), art. 

46, alin. (3), art. 48, art. 49, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările si completările ulterioare, 

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 aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Ungheni pe anul 2014, 

sectiunea de dezvoltare, cap 8402 „Transporturi” prin trecerea sumei de 450 .000 lei, de la 

paragraful „Străzi” la paragraful „Drumuri si poduri”, conform  Anexei nr. 1; 

            Art.2. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2014, conform 

Anexei nr. 1A;           



      Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Ungheni, prin serviciul financiar – contabil. 

            Art.4.  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. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 21 mai 2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

            TRIF IOAN                                                  SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 


