ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 35
Din 30 iunie 2015
Privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2015

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30 iunie
2015,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3667 din 24.06.2015 întocmit de primarul
oraşului Ungheni, Raportul de specialitate nr. 3668 din 24.06.2015 întocmit de Serviciul
financiar-contabil;
Urmarea

adresei

Administratiei

Judetene

a

Finantelor

Publice

Mures

nr

10146/24.06.2015 privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani a
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, repartizate

conform H.G 72/2013 cu

modificarile si completarile ulterioare;
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 19, alin. (2), art. 36, alin. (1), art. 49, alin.(5) 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 rectificarea bugetului local al oraşului Ungheni pe anul 2015, prin
majorare cu suma de 45.000 lei la secțiunea de funcționare, conform anexei nr 1;
Art. 2 Se aprobă virarea de credite bugetare în cadul aceluiași capitol, între aliniate de
cheltuieli, conform anexei nr. 2;
Art. 3 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 30 iunie 2015
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