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Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2019.
Potrivit prevederilor articolului 14 alin ( 2), 1( a ) din Legea privind administraţia
publică locală nr.436/XVI din 28 decembrie 2006 , articolului 27(4) din Legea privind
finanţele publice locale nr.397/XV din 16.10.2003, Legii finanţelor publice şi
responsabilităţi bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, decizia nr.1/2 din 14.03.2019
„ Cu privire la executarea bugetului pentru, anul 2018
şi avizul comisiei, consultative
de specialitate , consiliul comunal DECIDE :
1. Se repartizează sumă de 174 300 Iei din soldul liber constituit în rezultatul
executării bugetului local pe anul 2018 la următoarele cheltuieli:
grupa 11437 Aparatul primăriei:
autorităţi legislative şi executive F1-F3 0111 S3S4 300 P1P2 0301 P3 00005
• COD ECO 273600 suma de 98 700 lei pentru achitarea indemnizaţiei alesului
local la expirarea mandatului.
grupa 09985 Grădiniţa Chetriş :
educaţie timpurie’FI-F3 0911 S3S4 300 P1P2 8802 P3 00199
• COD ECO 316110 ( procurarea uneltelor şi sculelor, inventar de producere şi
gospodăresc ) suma de 55 000 le i;
• COD ECO 222400 ( servicii de transport ) suma de 1 600 le i;
• COD ECO 339110 ( procurarea altor material ) suma de 19 000 le i.
2. Se redistribuie mijloacele financiare din bugetul primăriei comunei Chetriş
pentru anul 2019 la compartimentul cheltuieli după cum urmează :
grupa 11437 Aparatul primăriei:
autorităţi legislative şi executive F1-F3 0111 S3S4 300 P1P2 0301 P3 00005
• cod Eco 331110 ( procurarea combustibilului, carburanţilor , lubriflanţilor) în
sumă de + 19 000 le i;
dezvoltare comunală şi amenajare F1-F3 0620 S3S4 300 P1.P2 7502 P3 00333
• cod Eco 222990 ( servicii neatribuite altor aliniate) în sumă de - 29 800 le i.

grupa 04455 Biblioteca Chetriş :
servicii în dom.eniiîl culturii F1-F3 0820 S3S4 300 P1P2 8502 P3 0023!
• cod Eco 211180 ( .retribuirea muncii angajaţilor conform, statelor ) în sumă de
+ 8 400 lei;
• cod Eco 21.2210 ( prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată
de angajator pe teritoriul ţării ) în sumă de + 400 le i;
• cod Eco 212100 { contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii j in sumă
de + 2 000 le i.
3. Contabilul şef Angela Rusu va efectua modificările sus numite.
4. Executarea prezentei decypi
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