ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 2
Din 10 februarie 2015
Privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 10 februarie
2015,
Avand in vedere referatul de aprobare nr. 682 din 05.02.2015 intocmit de primarul
orasului Ungheni, raportul de specialitate nr. 683 din data de 05.02.2015, intocmit de Serviciul
financiar contabil,
Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni, avizat favorabil de
comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecție copii și comisia de specialitate pentru agricultură, activități
economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil de comisia de
specialitate juridică și de disciplină, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului local
Ungheni,
In conformitate cu prevederile art 19, lit. „a”, art. 23, alin. (2), lit. „a”, art. 25, art. 39,
alin. (3), (4), (5), (6), art. 41, art. 42, art. 45, alin.(1), art. 46 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,
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 bugetul local al orasului Ungheni pe anul 2015, la venituri în suma
totala de 12.073.000 lei şi la cheltuieli în suma de 12.582.000 lei pe sectiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare, conform Anexei nr 1.

Art 2. Se aprobă bugetul local la “Sectiunea de functionare” in suma de 7.357.000, la
partea de venituri pe capitole şi subcapitole şi la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole
titluri, articole pe total an, conform Anexei nr 2.
Art 3. Se aprobă bugetul local la “Sectiunea de dezvoltare” în sumă de 4.716.000 la
partea de venituri pe capitol şi subcapitole şi 5.225.000 lei la partea de cheltuieli pe capitole,
subcapitole titluri, articole pe total an, conform Anexei nr 3.
Art.4. Se aprobă finanţarea deficitului sectiunii de dezvoltare in sumă de 509.000 lei din
excedentul anului 2014.
Art 5. Se aprobă bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2015 la partea de venituri in suma de 3000 lei, iar la partea de cheltuieli in suma
de 19.000 lei, conform Anexei nr 1.
Art 6. Se aprobă finantarea deficitului bugetului institutiilor publice finantate integral sau
partial din venituri proprii in suma de 16.000 lei din excedentul anilor precedenti.
Art 7. Se aprobă Programul de investitii pe anul 2015, conform Anexelor nr 1A si 1B.
Art. 8 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 10 februarie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LIȚ ALEXANDRU
________________________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COVRIG DANIELA
________________________

