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Cu privire la corelarea bugetului local cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2020.

Conform prevederilor Legii pentru modificarea și complectarea Legii Bugetului 
de Stat pe anul 2020 nr. 172 din 19 decembrie 2019 , adoptată de Parlamentul 
RM ( nr. 61 din 23 aprilie 2020 ) , publicată în Monitorul Oficial nr. 108 - 109 
din 25 aprilie 2020 , a articolului 14 ( 2 ), punctul n) din Legea privind 
administrația publică locală nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006, articolul 24 
din Legea privind Finanțele Publice Locale nr. 397-XV din 16.10.2003 și avizul 
comisiei consultative de specialitate activități economico - financiare , drept și 
disciplină Consiliului comunal DECIDE :

I. Se corelează bugetul primăriei comunei Chetriș pentru anul 2020 cu Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2020 după cum urmează :

1. Se modifică bugetul primăriei comunei Chetriș pentru anul 2020 majorînd
volumul veniturilor cu 28,3 mii lei cod Eco 191239 ( alte transferturi curente 
primite cu destinație generala ) pentru compensarea veniturilor ratate ale 
bugetului local din impozitul pe venit retinut din salariu cod Eco 111110 
aprobat in bugetul local pe anul 2020. <

2. Se aprobă în redacție nouă :
• Sinteza veniturilor bugetului local , cheltuielilor principale prezentate 

în anexa nr. 1.

3. Reeșind din modificările sus numite se aprobă bugetul primăriei comunei 
Chetriș pentru anul 2020 la venituri în sumă de 3134.6 mii lei , inclusiv total 
transferuri în sumă 2488,5 mii lei și cheltuieli în sumă de 3134.6 mii Iei lei .

4. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seama primarului 
comunei , Zinaida Diaconii.
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