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DECIZIE 
s. Chetriş

10 decembrie 2019 Nr. 6 /1

Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2019.

Conform prevederilor Hotăririi Guvernului nr.560 din 19 .11.2019 privind 
repartizarea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 , 
adoptată de Parlamentul RM ( nr. 303/2018 ) , publicată în Monitorul Oficial nr. 345 
din 20.11.2019 , a articolului 14 ( 2 ), punctul n) din Legea privind administraţia 
publică locală nr. 436 -  XVI din 28 decembrie 2006, articolul 24 din Legea privind 
Finanţele Publice Locale nr. 397-XV din 16.10.2003 şi avizul comisiei consultative 
de specialitate activităţi economico -  financiare , drept şi disciplină Consiliului 
comunal DECIDE :

1. Se majorează partea de venituri a bugetului primăriei comunei Chetriş pentru anul 
2019 în sumă totală de 148,7 mii lei , inclusiv :

• Transferturile curente primite cu destinaţie specială între Bugetul de Stat şi bugetele 
locale de nivelul I pentru învăţămîntul peşcolar , şcolar , secundar general cod Eco 
191211 în sumă de 67,8 mii lei ;

• Alte transferturile curente primite cu destinaţie general între Bugetul de Stat şi 
bugetele locale de nivelul I cod Eco 191239 în sumă de 80,9 mii lei ;

2. Se majorează tot odată volumul total al cheltuielior a bugetului primăriei comunei 
Chetriş pentru anul 2019 în sumă totală de 148,7 mii lei la următoarele instituţii :

grupa 11437 Aparatul primarului :
autorităţi legislative şi executive F1-F3 0111 S3S4 300 P1P2 0301 P3 00005 în sumă 
totală de 76,1 mii lei inclusiv:
• Cod Eco 211180 ( remunerarea muncii angajaţilor conform statelor ) în sumă de 

56,7 mii lei ;
• Cod Eco 212100 ( contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) în sumă de 

16,6 mii lei ;
• Cod Eco 212210 ( prime de agigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată de 

angajator şi angajaţi ) în sumă de 2,8 mii lei .

; grupa 04455 Biblioteca Chetriş :

mailto:primariachetris@niail.ru


autorităţi legislative şi executive F1-F3 0820 S3S4 300 P1P2 08502 P3 00231 în sumă 
totală de 4,8 mii lei inclusiv:
• Cod Eco 211180 ( remunerarea muncii angajaţilor conform statelor ) în sumă de 

3,8 mii lei ;
• Cod Eco 212100 (contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) în sumă de

1.0 mii lei ;

grupa 099885 Grădiniţa Chetriş în sumă 67,8 mii lei după cum urmează : 
educaţie timpurie F1-F3 0911 S3S4 300 P1P2 8802 P3 00199 în sumă totală de 
66,6 mii lei inclusiv:
• Cod Eco 211180 ( remunerarea muncii angajaţilor conform statelor ) în sumă de 

45,2 mii lei ;
• Cod Eco 212100 (contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) în sumă de

19.0 mii lei ;
• Cod Eco 212210 ( prime de agigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată de 

angajator şi angajaţi ) în sumă de 2,4 mii lei .

asigurarea alimentării copiilor /elevilor în instituţiile de învăţămînt FI -F3 0911 
S3S4 300 P1P2 8802 P3 00448 în sumă totală de 1,2 mii lei inclusiv:
• Cod Eco 211180 ( remunerarea muncii angajaţilor conform statelor ) în sumă de

1.0 mii lei ;
• Cod Eco 212100 (contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii) în sumă de 

0,2 mii lei .

3. Contabilul -şef Angela Rusu va efectua modificările sus numite .

4. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului comunei, Zinaida Diaconii .

Vadim Pacicovschi 

Elena Ivanov

Preşedintele şedinţei 

Secretar al consiliului comunal


