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Cu privire la modificărea bugetului local pe anul 2019.

Potrivit prevederilor Legii cu privire la modificarea Legii bugetului de Stat pentru 
anul 2019 ( nr.303 din 2018 ) nr.l 12 din 4 septembrie 2019, adoptată de Parlamentul 
RM , art. 16 al Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar, articolului 27( 4) din Legea nr.397- XV din 16.10.2003 privind finanţele 
publice locale , Legii finanţelor publice şi responsabilităţi bugetar-fiscaie nr. 181 din 
25.07.2014, art. 14 alin. ( 2) lit. n ) din Legea privind administraţia publică locală nr. 
436 -  XVI din 28 decembrie 2006 şi avizul comisiei consultative de specialitate , 
consiliul comunal DECIDE :

.1.. Se majorează partea de venituri a bugetului primăriei comunei Chetriş pentru anul 
2019 în sumă totală de 99 800 lei după cum urmerază :

• Transferuri curente primite cu destinaţie specială între Bugetul de Stat şi bugetele 
locale de nivelul I pentru învăţământul preşcolar, primar , secundar general COD 
ECO! 91211 în sumă de 91800 lei;

• Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între Bugetul de Stat şi 
bugetele locale de nivelul I COD EC0191239 în sumă de 8000 Iei.

2. Se majorează partea de cheltuieli a bugetului primăriei comunei Chetriş pentru anul 
2019 în sumă totală de 99 800 lei la următoarele instituţii:

grupa 11437 Aparatul primarului :
autorităţi legislative şi executive F1-F3 0111 S3S4 300 P1P2- 0301 P3 00005
cod Eco 212100 ( contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) în sumă de 
+ 4 600 Iei.

grupa 09985 Grădiniţa Chetriş :

educaţie timpurie F1-F3 0911 S3S4 300 P1P2 8802 P3 00199 în sumă totală de 
48 900 lei după cum urmează :
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• cod Eco 211180 ( remunerarea muncii angajaţilor conform statelor) în sumă de + 
46 100 îe i ;

• cod Eco 212100 ( contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) în sumă de 
+ 10 700 le i;

• cod Eco 212210 ( prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată de 
angajator pe teritoriul ţării) în sumă de + 2 100 le i;

• cod Eco 272500 ( compensaţii) în sumă de - 10 000 le i.

asigurarea alimentării copiilor /elevilor din instituţiile de învăţămînt F1-F3 0911
S3S4 300 P1P2 8802 P3 00448 în sumă totală de 32 900 lei după cum. urmează :
• cod Eco 211180 ( remunerarea muncii angajaţilor conform statelor ) în sumă de + 

26 000 le i;
• cod Eco 212100 ( contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii ) în sumă de 

+ 6 000 le i;
• cod Eco 212210 ( prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată de 

angajator pe teritoriul ţării ) în sumă de + 900 le i.

educaţie timpurie F1-F3 0911 S3S4 300 P1P2 8802 P3 00492 compensaţii
băneşti pentru personalul didactic cod Eco 272500 ( compensaţii) în sumă de +
10 000 le i.

grupa 04455 Biblioteca Chetriş :
servicii în domeniul culturii F1-F3 0820 S3S4 300 P1P2 8502 P3 00231 în sumă
totală de 3 400 lei după cum urmează :
• cod Eco 211180 ( remunerarea muncii angajaţilor conform statelor ) în sumă de + 

2 300 le i;
• cod Eco 212100 ( contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) în sumă de 

+ 900 le i; *
• cod Eco 212210 ( prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată de 

angajator pe teritoriul ţării ) în sumă de + 200 lei .

3. 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 în
sumă totală de + 12 400 le i:

• cod Eco 332110 ( procurarea pieselor de schimb ) în sumă de + 5 000 le i;
• cod Eco 222500 ( serviciui de reparaţii curente) în sumă de + 3 000 ie i;
• cod Eco 316110 ( procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi 

gospodăresc ) în sumă de + 4 400 le i,

Transport rutier F1-F3 0451 S3S4 300 P1P2 6402 P3 00395 :



* cod Eco 312120 { reparaţii capitale ale construcţiilor speciale) în sumă de + 2

dezvoltare comunală şi amenajare F1-F3 0620 S3S4 300 P1P2 7502 P3 00333:
• cod Eco 222990 ( servicii neatribuite altor aliniate) în sumă de -18 000 Iei.

grupa 09985 Grădiniţa Chetriş : educaţie timpurie F1-F3 0911 S3S4 300 P1P2
8802 P3 00199 în sumă totală de 3 300 le i:

• cod Eco 336110 ( procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de 
birou ) în sumă de +3 000 le i;

• cod Eco 337110 ( procurarea materialelor de construcţie ) în sumă de + 300

4. Contabilul şef Angela Rusu va efectua modificările sus numite.

5. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului comunei ,Zinaida Diaconu .

300 Iei.

le i.

Preşedintele şedinţei

Secretarul consiliului cc Elena Ivanov

Vasile Morcov


