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Си privire la executarea bugetului pentru anul 2020 .

Analizand informafia privind executarea bugetului local pe anul 2019 §i constatand 
ca in perioada de raport activitatea economico-financiara a autorita|ii executive a fost 
indreptata la executarea atributiilor functionale , realizarea obiectivelor sarcinilor 
care rezulta din hotararile §i directivele autoritafilor centrale, raionale, precum a 
deciziei nr. 7/1 din 10 decembrie 2018 cu privire la aprobarea bugetului comunei 
Chetri§ pentru anul 2019 in 1 a doua lectura , in temeiul art. 14 al ( 2 ) 1 ( n , z ) din 
Legea privind administratia publica locala nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 , art. 
29 al Legii privind fmanfele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003, art.73 din 
Legea finan|elor publice §i responsabilitafii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 , 
avand in vedere raportul despre executarea bugetului comunei Chetri§ pentru anul 
2019 §i avizul comisiei consultative de specialitate consiliul comunal DECIDE :

1. Se ia act de informatia prezentata de contabilul - §ef , Angela Rusu privind 
executarea bugetului comunei Chetri§ pentru anul 2019 .

2. Se aproba executarea bugetului comunei Chetri§ pentru anul 2019 conform anexei 
nr. 1 : la capitolul venituri in total in volum de 9 724 435,88 lei la capitolul 
cheltuieli §i active nefinanciare executate in total in volum de 9 700653,25 lei 
§i sold de mijloace bane§ti la sfir§itul perioadei raportate in volum de 210 775,45 
lei.

3. Primarul comunei, Zinaida Diaconu va asigura intreprinderea masurilor eficiente §i 
adecvate situafiei reale create in teritoriu intra :
• neadmiterea mobilizarii mijloacelor financiare in datorii debitoare §i creditoare;
• realizarea masurilor concrete intra optimizarea cheltuielelor bugetare §i 

valorificarea mijloacelor alocate in limita alocafiilor prevazute;
• colectarea deplina a veniturilor proprii aprobate in bugetui local pentru anul 

2020.
4. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in seama primarului

comunei, Zinaida Diaconu.
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