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HOTĂRÂREA NR. 52 

Din 28 octombrie 2014 

 

Privind rectificarea bugetului local al oraşului Ungheni pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28 octombrie 

2014, 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 6634 din 23.10.2014 întocmit de primarul oraşu lui 

Ungheni, Raportul de specialitate nr. 6635 din 23.10.2014 întocmit de Serviciul financiar-

contabil; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 148 din 20.10.2014, decizia  A.J.F.P. Mureş 

nr. 325.799/23.10.2014, decizia  A.J.F.P. Mureş nr. 324475 din 10.10.2014 şi decizia nr. 325538 

din 21.10.2014 a A.J.F.P. Mureş, 

 Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului 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. 48 alin. (1), art 49 alin 7 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, prin 

suplimentarea cu suma 603.000 lei . 



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

anexelor 1A si 1B;  

            Art.3 Se aprobă virarea de credite bugetare între capitole, în cadrul aceluiaşi capitol, 

între titluri şi alineate, conform anexelor 1 si 2; 

            Art.4 Se aprobă transferul sumei de 67.000 lei de la secţiunea de funcţionare pentru 

finanţarea secţiunii de dezvoltare.  

 Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Ungheni, prin Serviciul financiar – contabil. 

            Art. 6  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 28 octombrie 2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

         OGREAN LIVIU                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 


