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DECIZIE пr.8/3
сliп 16.12.2022

Сu privire la арrоЬаrеа bugetului
municipiului Ungheni pentru апчl 2023, in а doua lесtчrй

ExaminAnd proiectul bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2023 iп а doua lесtчrй,
in temeiul art. 14 alin. (2) lit. n), nl), п2) din Legea пr,436 - XVI din 28.12.2006 privind
administra{ia publicд localй, cu modificirile 9i completйrile ulterioare, in conformitate cu
prevederile art.24,47 9i 55 al Legii fiпап{еlоr publice 9i responsabilitilii bugetar-fiscale nr. 181
din 25 iulie 2014, art. 2 l din Legea пr. 397-ХV din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice
locale, аrt. 47 qi 48 din Legea пг. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria
sectorului public, garanJiile de stat gi recreditarea de stat, }iпбпd cont de prevederile Setului
metodologic privind elaborarea, арrоЬаrеа ýi modificarea bugetului, aprobat рriп Ordinul
Ministrului Finantelor пr. 209 din 24,|2.2015,

Consiliul Municipal

DECIDE:

l. Se арrоЬЙ bugetul municipiului Ungheni ре anul 2023, in а doua lесtчrЁ, la venituri in
sumi de 158781,4 mii lei 9i la cheltuieli in sчmй de 154616,3 mii lei, cu un sold bugetar de
4l65,1 mii lei.

2. Se aprob5:
2.1. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului municipiului Ungheni: venituri,

cheltuieli, inclusiv cheltuielile de реrsопаl gi investi{iile capitale, soldul bugetului gi sursele de
finantare, сопfогm anexei nr. l, parte integralй а prezentei decizii.

2.2. Sirfteza veniturilor bugetului municipiului Ungheni, сопfоrm anexei пr. 2, parte
integralё а prezentei decizii.

2.3, Resursele 9i cheltuielile bugetului municipiului Ungheni, conform clasifica{iei
funclionale 9i ре рrоgrаmе, апеха пr. 3, parte integrali а prezentei decizii.

2.4. Efectivul-Iimita al statelor de personal din instituliile finantate de la bugetul
municipiului Ungheni, сопfоrm anexei пr. 4, parte integralб а prezentei decizii.

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor сопtrа plati de cбtre instituliile
publice finanlate de la bugetul municipiului Ungheni, сопfоrm anexei пr. 5, рапе integrala а
prezentei decizii.

2.6. Veniturile colectate ale instituliilor bugetare finantate din bugetul municipiului
Ungheni, confolm апехеi пr. 6, parte integralё а prezentei decizii.

2.7, Volumul aloca{iilor institu{iilor bugetare, finantate din bugetul municipiului Ungheni
pentru anul 2023, conform anexei пr. 7, parte integralй а prezentei decizii.

2.8. Lista proiectelor finanrate din surse exteme pentru anul 2023, сопfоrm anexei пr. 8,
parte iпtеgrаlё а prezentei decizii.

2.9. Se арrоЬД in componen{a bugetului municipiului Ungheni, fondul de rеzеrчй, pentru
anul 2023, in mйrime de 600,00 mii lei, сопfоrm anexei nr. 9, раrtе integralй а prezentei decizii.

2.10. Рrоgrаmul anual al imprumuturilor, сопfогm anexei nr. 10, parte integrald а
prezentei decizii,



3. Se stabile;te сЙ, la situalia din 3l decembrie 2023, datoria iпtеrпй а Primйriei'
Municipiului Ungheni nu va dерйЕi suma de 10615,00 mii lei, datoгia extema - 3718,9 mii lei
(echivalentul а 0,0 mii de dolari SUA). Soldul garan{iilor exteme ча constitui 0,0 mii lei, iar
soldul garan}iilor inteme nu va depйqi 0,0 mii lei.

4, Primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros, in соmчп сu conducatorii
institutiilor bugetare, va asigura reýpectarea чrmаtоаrеlоr prevederi:

а) dezagregarea in tеrmеп а limitelor stabilite, сч introducerea acestora in sistemul
informalional de management fiпапсiаr;

Ь) legalitatea utilizйrii alocatiilor bugetare 9i respectarea limitelor aprobate;
с) utilizarea conform destinatiei а transferurilor cu destina{ie specialЁ, alocate de la

bugetul de stat;

d) rароrtаrеа in termenii stabilili а performanJelor realizate, сопfоrm competenlei.

5. Contabila-;eЙ а Primйriei Municipiului Ungheni, dna Tatiana Pavliuc, уа analiza
sistematic executarea bugetului municipiului Ungheni 9i va inainta, in caz de necesitate,
propuneri concrete privind сопsоlidаrеа disciplinei financiar-bugetare gi mепliпеrеа echilibrului
bugetar,

6. Se atribuie primarului municipiului Ungheni, dlui Аlехапdrч Ambros, rolul de
administrator de buget,

7. Se pune in sarcina Primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru АmЫоs, sД achite
datoriile creditoare la situa|ia din 01 .0 l .2023 fa15 de agenlii economici, pentru mёrfчrilе 9i
serviciile livrate iп апul 2022, din contul mijloacelor alocate in апuJ 2023, pAnE la data de
01.06.202з.

8. Prezenta decizie iпtrй in vigoare de la 01.01.2023.

9. Secretarul Consiliului Municipal Ungheni, dl Tudor Gavriliuc, va asigura aducerea la
cuno;tin{5 publici а prezentei decizii, сопfоrm prevederilor legisla{iei in vigoare.

l0. Controlul asupra executбrii prezentei decizii se atribuie primarului municipiului
Ungheni, dlui Alexandru АmЬrоs.
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