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HOTĂRÂREA NR. 59 

Din 29 septembrie 2015 

 

Privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2015           

 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 septembrie 

2015, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5661 din 24.09.2015 întocmit de primarul 

oraşului Ungheni, Raportul de specialitate nr. 5662 din 24.09.2015 întocmit de Serviciul 

financiar-contabil; 

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

comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului 

și urbanism din cadrul Consiliului local Ungheni, 

In conformitate cu prevederile art. 13, art 19, lit. „a”, art. 39, alin. (3), (4), (5), (6), art. 50 

din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, 

Conform prevederilor Legii nr 186 din 29.12.2014 Legea bugetului de stat pe anul 2015,  

Luând în considerarea:  

- Hotararea Consiliului Judetean Mures nr 109/11.09.2015 prin care s-a repartizat pentru orasul 

Ungheni suma de 186.000 lei, reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea drumurilor judetene si comunale; 

- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures nr 15789/23.09.2015, referitor la 

retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA destinate finantarii cheltuielilor cu salariile, sporurile, 

indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

majorand trimestrul III 2015 si diminuand corespunzator trim IV 2015, cu suma de 45.000 lei;  

  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 rectificarea bugetului local al oraşului Ungheni pe anul 2015 prin 

suplimentarea cu suma de 400.000 lei, din care secţiunea de funcţionare cu suma de 340.000 lei, 

conform anexei nr. 1 si sectiunea de dezvoltare cu suma de 60.000 lei, conform anexei nr. 2;  

Art.2  Se aprobă virarea de credite bugetare, intre articolele de cheltuieli din cadrul aceluias 

capitol de cheltuiala prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1; 

Art. 3 Se aprobă retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA destinate finantarii 

cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani aferente unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat prin majorarea trimestrului III 2015 si diminuarea corespunzatoare a 

trim IV 2015 cu suma de 45.000 lei 

Art. 4 Se aprobă retrimestrializarea cheltuielilor de personal la cap 6502 Invatamant, pentru 

Scoala Gimnaziala Emil Dragan din orasul Ungheni prin majorarea trimestrului III 2015 si diminuarea 

corespunzatoare a trim IV 2015 cu suma de 13.000 lei.    

Art. 5 Se aprobă lista obiectivelor de investitii, conform anexelor nr. 1A si 1B; 

Art. 6 Se aprobă finanțarea deficitului sectiunii de functionare a bugetului institutiilor publice 

finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015, din excedentul anilor precedenti in 

suma de 15.000 lei.  

  Art. 7  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serv. financiar contabilitate, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

   

Adoptata in Ungheni, la data de 29 septembrie 2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

BUTA MONICA VALENTINA                              SECRETAR COVRIG DANIELA 

 



  ________________________                                  ________________________ 

 


