
Republica Моldоvа

Coпsiliul Мuпiсiраl Uпghепi

DECIZIE пr.713
din 18.12.2020

Сu рriчirе la арrоЬаrеа bugetulrri
municipiului Ungheni репtru апчl 2021о in а doua lесturй

Examinind proiectul bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2021 in а doua lесturй,
in temeiul art. |4 alin. (2) lit. n) al Legii nr. 436 - ХVI din 28.12.2006 privind administra{ia
publicё localё, cu modificёrile 9i completйrile ulterioare, in confornritate cu prevederile art.24,
47 9i 55 al Legii finan{elorpublice 9i responsabilitafii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 20|4,
art.2l din Legea nr. 397-ХV din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale, аrt. 47 qi
48 din Legea пr. 419-ХU diп 22 decembrie 2006 сu privire la datoria sectorului public,
garan{iile de stat gi recreditarea de stat, {iпбпd cont de prevederile Setului metodologic privind
еlаЬоrаrеа, арrоЬаrеа gi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finan{elor
пr. 209 diп24.I2.2015, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se арrоЬй bugetul municipiului Ungheni ре апul202Т, iп а doua lесturй, la venituri in
sumй de 106548,4 mii lei gi la cheltuieli in sumй de 109334,6 mii lei, cu uп sold bugetar negativ
de2786,2 mii lei.

2. Se арrоЬй:

2.1,. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului municipiului Ungheni; venituri,
cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal 9i investiliile capitale, soldul bugetului 9i sursele de
finan{are, conform anexei nr. l, раrtе integralй а prezentei decizii.

2.2. Sinteza veniturilor bugetului municipiului Ungheni, conform anexei пr. 2, раrtе
integralй а prezentei decizii.

2.З. Resursele qi cheltuielile bugetului municipiului Ungheni, сопfоrm clasifica{iei
func{ionale 9i ре programe, anexa пr, 3, parte integralй а prezentei decizii.

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor сопtrа platб de сбtrе institu{iile
publice finanlate de la bugetul municipiului Urrgheni, сопfоrm anexei пr. 4, раrtе integralё а
prezentei decizii;

2.5. Тrапsfеrчrilе de lаlсйtrе alte bugete, conform anexei пr. 5, раrtе integralй а prezentei
decizii.

2,6. Sinteza veniturilor colectate de сёtrе instituliile bugetare finan{ate din bugetul
municipiului Ungheni, conform anexei пr. 6, раrtе integralё а prezentei decizii.

2;7. Efectivul-limit1 al statelor de реrsопаl din instituliile finan{ate de la bugetul
municipiului Ungheni, confortn anexei пr.7, parte integralй а prezentei decizii.

2.8. Programul anual al imprumuturilor, conform anexei пr. 8, parte integralй а prezentei
decizii.
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3. Se арrоЬё in соmропеп{а bugctului municipiului Ungheni, fondul de rеzеrчё, pentru
апu|2021, iп mйrimе de 519,0 mii lei.

4. Se stabile;te сй, la situalia din 31 decembrie 202l, datoria iпtеrпё а Рrimйriеi
Municipiului Ungheni nu va dерЩi suma de 11265,0 mii lei, datoria ехtеrпё - 0,0 mii lci
(echivalentul а 0,0 mii de dolari SUA). Soldul garanliilor ехtеrпе va constitui 0,0 mii lei, iar
soldul garanliilor interne nu ча depДqi 0,0 mii lei.

5. Рrimаrul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros, in comun cu conducёtorii
institu{iilor bugetare, va asigura rеsресtаrеа urmйtоаrеlоr prevederi :

а) dezagregarea iп termen а limitelor stabilite, cu introducerea acestora in sistemul
informa{ional de management financiar;

Ь) legalitatea utilizйrii aloca{iilor bugetare 9i respectarea limitelor aprobate;
с) utilizarea сопfоrm destina{iei а transferurilor cu destina{ie specialё, alocate de la

bugetul de stat;

d) raportarea in termenii stabili{i а реrfоrmап{еlоr realizate, conform competen{ei.
6. Contabilul-gef al Рrimйriеi Municipiului Ungheni, dna 'Гаtiапа Pavliuc, ча апаlizа

sistematic executarea bugetului municipiului Ungheni qi va inainta, iп caz de necesitate,
propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare 9i men{inerea echilibrului
bugetar.

7. Se atribuie primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, rolul de
administrator de buget.

8. Se pune in sarcina Primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, sй achite
datoriile creditoare la situa{ia din 01 .0|.2021 fа(й de agen{ii economici, pentru mйrfurile 9i
serviciile livrate in anul 2020, din contul mijloacelor alocate in anul 2О2|, рiпй la data de

01 .06.2021.

9. Prezenta decizie intrй in vigoare de la 01.01 .2021 .

10. Secretarul Consiliului Municipal Ungheni, dl Tudor Gavriliuc, va asigura aducerea la
cuno;tin{ё publicб а prezentei decizii, сопfоrm prevederilor legislaliei in vigoare.

1l. Controlul asupra ехесutйrii prezentei decizii se atribuie primarului municipiului
Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

Pregedintele gedi Sergiu CATER

secretarul
Consiliului Мапiсiраl Tudor GAVRILIUC


