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HOTĂRÂREA NR. 7 

Din 19 februarie 2016 
 

Privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2016           

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 19 februarie 

2016, 

         Văzând referatul de aprobare nr. 520 din 26.01.2016 intocmit de primarul orasului 

Ungheni, raportul de specialitate nr. 521 din data de 26.01.2016, intocmit de Serviciul financiar 

contabilitate și Referatul nr. 977/15.02.2016 întocmit de șef Serv. financiar-contabil, 

 Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, 

In conformitate cu prevederile art 3 alin (2), art 14, art 19 lit a, art 23 alin (2) lit a, art 25, 

art 36 alin (1), art 39, art 41, art 42, art 45 alin (2), art 46, art 58  din Legea nr 273/2006 privind 

finantele publice locale, 

 Conform Deciziilor nr 591886/31.12.2015 si 1237/12.01.2016 a Administraţiei Judeţene 

a Finanţelor Publice Mureş, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor, 

In baza Deciziei nr 591712 din 28.12.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Mureş, privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale, 

Văzând adresa nr 25560/30.12.2015 a Consiliului Judetean Mures, 

Avand in vedere Decizia nr. 5887/12.02.2016 a Administraţiei judeţene a Finanţelor 

Publice Mureş, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea acordării 

stimulentului educaţional, sub forma de tichete sociale pentru grădiniţă și Referatul nr. 

1101/18.02.2016, 

In temeiul Art 36 alin (4) lit a,  si art 45, alin (2) lit. a din Legea nr 215/2001 privind 

administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 



 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Art 1. Se aprobă bugetul local al orasului Ungheni pe anul 2016, la venituri în suma  

13.116.000 lei şi la cheltuieli în suma de 13.864.000 lei, pe sectiune de funcţionare şi secţiune de 

dezvoltare, conform Anexei nr 1. 

Art 2. Se aprobă bugetul local la “Sectiunea de functionare” in suma de 9.223.000, la 

partea de venituri pe capitole şi subcapitole şi la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, 

titluri, articole,   conform Anexei nr 2. 

Art 3. Se aprobă bugetul local la “Sectiunea de dezvoltare” în sumă de 3.893.000 la 

partea de venituri pe capitol şi subcapitole şi 4.641.000 lei la partea de cheltuieli pe capitole, 

subcapitole titluri, articole, conform Anexei nr 3.   

Art. 4. Se aprobă finanţarea deficitului sectiunii de dezvoltare in sumă de 748.000 lei din 

excedentul anilor precedenţi. 

Art 5. Se aprobă bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri 

proprii pe anul 2016 la partea de venituri in suma de 6000 lei, iar la partea de cheltuieli in suma 

de 6.000 lei, conform Anexei nr 1. 

Art 6. Se aprobă constituirea fondului de rezerva bugetară in sumă de 122.000 lei. 

  Art. 7. Se aprobă programul de investitii pe anul 2016,conform Anexelor nr 1A si 1B.    

Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar-conrabil, 

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 19 februarie 2016 
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