
ROMANIA
JUDETUL MURES

CONSTLIUL LOCAL UNbHENI

HOTARAREA NR.58
Din 16 decembrie 2014

privind rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2014

consiliul Locar ar ora$ului ungheni, intrunit in gedinta exhaordinara din data de 16&cembie2014,

Av6ad in vedere :

r''

- Referatul de aprobare nr. g009
Ungheni, Raportul de specialitate nr.
financiar-contabil;

din 16.12.2014 intocmit de primarul oragului
8010 din 16.12.2014 intocmit de Serviciul

- O.U.G. nr. 74/2014 pivind rectificarea bugetului de stat pe anul2014
- Adresa MDRAp w.103429 din09.12.2014
- Decizia A.J.F.P. Mureg nr 32g.2g5 /03.12.2014 gi decizia

329'707/08.12.2014 privind repartizarea sumelor defarcate din TVA

A.J.F.P. Mureg nr

- Decizia ru' 329'286 din 03.12.2014 9i decizia nr. 32g.822 din 10.12.2014a A.J.F.p.vureq privind suprimentarea nivelurui maxim de cherruieri de personal arerente r"rl,,i 20;,
Urmare proiectului de hotdrdre iniliat de primarul oragului Ungheni,
in conformitate cu preveder'e afi. 1g, alin. (2), att 4g alin 7 din Legea nr.273/2006 privind finanlere publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
in remeiut art. 10, axt. 36, alin. (1), atin. e), tit. *b_,alin. 

i;), fir.,".., *. Or, 
",".tr),Iit' "a,, si afi' 1r5, alin. (1), lit. "b" din Legea 215/2001privind adminishalia pubiicd locard,rpublicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobi rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2014, prin
ltarea cu suma de 147 .O00lei la sectiunea de functionare.

Art'2 Se aprobi virarea de credite bugetare inhe capitole, ?n cadrur aceluiagi capitor,titluri gi alineate, conform anexei nr.1 la prezenta hotirdre:



.F

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza prima{
Ungheni, prin Serviciul financiar _ contabil.

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefechrlui judehrlui Mures,
Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,
Serviciului financiar contabil din cadrul primariei orasului
Se afiseaza la sediul primariei oraqului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 16 decembrie 2014

PRE$EDINTE DE $EDINTA

LITALEXANDRU
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