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Referat de aprobare
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului local
al orasului Ungheni pe anul 2016
Proiectul bugetului local al orasului Ungheni s-a elobarat avandu-se in vedere:
a) prognozele principalilor indicatori economici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se
elaborează proiectul de buget.
b) politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale;
c) prevederile acordurilor de împrumuturi interne încheiate.
d) politicile şi strategiile locale, precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget;
e) programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau
ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienţă;
f) programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale, în
concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel local.
Proiectul de buget pentru anul 2016 este elaborat în contextul implementării unei politici
bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar, utilizării eficiente a fondurilor publice şi al
asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale de :
administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice orasenesti
accesarea fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare şi a
infrastructurilor publice şi sociale: drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, şcoli, sport şi cultură,
Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2016 vizează:
-

susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile
finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei
structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de
reforme pe sectoare de activitate.
Principalele obiective:

-

realizarea programelor de reabilitare a drumurilor orasenesti si comunale
asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare
realizarea unor lucrări noi de investiţii
atragerea de surse alternative de fonduri

La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legilor,
reglementărilor şi normelor în vigoare.
Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă având la bază
execuţiile bugetelor anului 2015. În vederea realizării obiectivelor prezentul proiect de buget stabileşte
volumul şi structura veniturilor pe surse. Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
autorităţile locale au obligaţia să aprobe bugetele locale, pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare
(cheltuielile cu personalul , cheltuielile cu bunuri şi servicii), respectiv secţiunea de dezvoltare
(cheltuielile de capital), cu venituri şi cheltuieli stabilite pentru fiecare secţiune. Din sursele de finanţare,
obligatoriu se asigură finanţarea secţiunii de funcţionare, eventual excedentul secţiunii de fucţionare se
utilizează pentru finanţarea cheltuielilor de capital a secţiunii de dezvoltare.
Veniturile secţiunii de funcţionare se stabilesc la suma de 11.269.000 lei, iar cheltuielile in
suma de 9.205.000 lei, excedentul in suma de 2.064.000 lei, fiind destinat sectiunii de dezvoltare.
Veniturile secţiunii de dezvoltare se stabilesc in suma de 3.893.000 lei, iar cheltuielile se
stabilesc in suma de 4.641.000 lei. Diferenta de 748.000 lei reprezentand deficit, care se propune a fi
acoperit din excedentul bugetului local din anii precedenţi.
Veniturile totale ale bugetului oraşului Ungheni pe anul 2016 sunt in sumă de 13.098.000 lei.
Totalul Cheltuielilor este de 13.846.000 lei, deficitul de 748.000 lei va fi acoperit din excedentul
bugetului local din anii precedenti.
Veniturile cuprinse in bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii al orasului Ungheni sunt de 6000 lei, iar cheltuielile – 6000 lei.
Situaţia veniturilor pe surse şi destinaţii şi repartizarea cheltuielilor pe acţiuni şi titluri sunt
prezentate în Anexele nr. 1,2,3. Pentru partea de venituri, s-au stabilit sursele de venituri şi baza
legală a încasării lor, nivelul impozitelor, taxelor şi tarifelor, frecvenţa încasărilor, precum şi prevederile
legale privind transferurile, cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Anexele nr 1A si 1B contin Lista obiectivelor de investitii, cu finantare partiala sau
integrala de la bugetul local al Orasului Ungheni, care se vor realiza pe parcursul anului 2016.
Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei
decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare faţă de cele prezentate, a fost
elaborat proiectul de buget alăturat pe care îl supunem spre abrobare Consiliului Local al Orasului
Ungheni .
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