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HOTA&AREA NR.67
Din 24.11.2015

Privind rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2015

Consiliul Local al oragului Ungheni, intrunit in gedinfd ordinari din data de 24
noiembrie 201 5,

AvAnd in vedere :

Referatul de aprobare w. 692l din 19. I 1.2015 intocmit de primarul oragului
Ungheni, Raportul de special i tate nr. 6922 din 19.11.2015 intocmit de Serviciul
fi nanciar-contabilitate,

In temeiul dispoziliilor art. 36 arin.(4) rit.a, art.45 alin.(2) lit.a din Legea
w.2 I 5 /200 | actualizatd., privind administralia pubticd locald,

in conformitate cu prevederile art 13, art. 19 alin .(2), art 50 din Legea nr.
27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile gi completdrile ulterioare,
consiliul Local al oragului ungheni poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare
a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite,

Prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015,
Prevederile ouG nr. 4rr20r5, art. VI, arin r, prin care se abroga nivelul maxim

al cheltuielilor de personal prevazut de OUG 6312010 art III, aiin.4,

Prevederile ouG nr. 47r20r5 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
si unele masuri busetare.

HOTARA,$TE:

-{rt.l. Se aprobd rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe anul 2015 prin
suplimentarea cu suma de 1.815.000 lei. din care secliunea de functionare cu suma de
1. i31.000 lei .  conform ane<ei nr.  I  s i  sect iunea de dezvohare cu suma de j02.000 lei .
contbrm anexei nr.  l :



Art. 2. Se aproba modificarea programului de
ane \e lo r  lA  s i  lB

. { r t . 3 .  p rczen ta  d i spoz i t i e  se  comun ic i :
-lnstituliei Prefectuiui Judelul lvlures
-Primaruiui oraqului Unghenr
-Serviciul fi nanciar-contabil

-Sc  a f i seazd  Ia  sed iu l  p r im i r re r .

.{doptatd la Ungheni, la data de 24.Ll .201s

PRE$EDINTE DE $EDTNIA:
CI. LCEAR FLORI\
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1n\  est i t i l  pe anul 2015. conform

CONTRASEVINEAZA:
P. SECRETAR, PLATON MIHAIL
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