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DECIZIE
s. Chetriș
15 decembrie

2020

Nr. 5/12

Cu privire la modificărea bugetului local pe anul 2020.

în conformitate cu prevederile art. 14 al (2) 1 ( n ) din Legea privind administrația
publică locală nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 , Legii privind finanțele publice
locale nr. 397 — XV din 16 octombrie 2006 și avizul comisiei consultative de
specialitate consiliul comunal DECIDE :
1. Se modifică bugetul local pe anul 2020 aprobat în lectura a doua prin decizia
consiliului comunal nr.7/1 din 10 decembrie 2020 după cum urmează :
Ggupa 03202 Primaria Chetriș : Acțiuni generale
• se majorează partea de venituri cod ECO 113171 (impozit funciar al persoanelor
juridice și fizice în calitate de întreprinzători) cu suma de 16300 lei;
• se micșorează partea de venituri cod ECO 113161 (impozit funciar al persoanelor
juridice și fizice în calitate de întreprinzători ) cu suma de 16300 lei.

Grupa 09985 Grădiniță de copii : Educație timpurie
F1-F3 0911 S3S4 297 P1P2 1000
• se micșorează partea de venituri cod ECO 142310 (încasări de la prestarea
serviciilor cu plată (plata părinților)) cu suma de 35 000 lei
Grupa 09985 Grădiniță de copii : Educație timpurie
F1-F3 0911 S3S4 300 Pl P2 8802 P3 00199
• se micșorează partea decheltuieli cod ECO 333110 (procurarea produselor
alimentare ) cu suma de 35 000 lei.

2. Se redistribuie mijloacele financiare din bugetul primăriei comunei Chetriș pentru
npartimentul cheltuieli după cum urmează :
anul 2020 la
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3. Se pune în seama contabilului - șef, Angela Rusu executarea punctelor 1 și 2 ale
prezentei decizii.

4. Executarea deciziei va fi asigurată de către Primarul comunei
Condru .

dl Constantin

5. Prezenta decizie întră în vigoare la data publicării în Registrul de stat al actelor
locale

Președintele ședinței

Lidia

Rusu

Elena

Ivanov
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Secretarul consiliului
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