REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL FĂLEȘTI
CONSILIUL COMUNAL CHETRIȘ
PRIMĂRIA COMUNEI CHETRIȘ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ФЭЛЕШТСКИЙ РАЙО.Х
КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ КЕТРИШ
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ КЕТРИШ

MD- 5917 satul Chetriș, raionul Fălești,
Cod fiscal 1007601002119
Tel./ Fax 0-(259)-51-9 - 11
Email : primariachetris@mail.ru

МД-5917 село Кетриш , Фэлештский район,
фискальный код 1007601002119
тел/ факс 0-(259)-51-9- 11

DECIZIE
s.Chetriș
28 decembrie 2020

Nr. 7/1

Cu privire la corelarea bugetului local pentru anul 2021 cu Legea Bugetului de Stat
pentru anul 2021 .
Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258 din 16
decembrie 2020 ( MO nr.353 - 357 din 22 decembrie 2020 ), a art. 14 alin. ( 2) lit.
n ) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 - XVI din 28 decembrie
2006 , art. 24 din Legea privind finanțele publice locale nr. 397 - XV din 16
octombrie 2003 , Decizia consiliului comunal nr.6/1 din 15 decembrie 2020 „ Cu
privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Chetriș pentru anul 2021 în a doua
lectură .” Consiliului comunal DECIDE :
1. Se modifică bugetul local pe anul 2021 aprobat în lectura a doua prin decizia
consiliului comunal nr.6/1 din 15.12.2020 prin majorarea transferurilor primite
de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul I cu destinație specială pentru
cheltuieli capitale , după cum urmează:
• se majorează partea de venituri cod ECO 191220 ( Transferuri capitale primite cu
destinație speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I) cu suma de
200 mii lei, respectiv:
• se majorează partea de cheltuieli la Iluminarea străzilor
F1-F3 0640 , alocații
cu character general S3S4 300 , iluminare stradală P1P2 7505 , proiecte de
investiții publice P3 00319 , cod ECO 319230 (instalații de transmisie în curs de
execuție ) cu suma de 200 mii lei.

2. Se pune în seama contabilului - șef, Angela Rusu executarea punctului 1 al
prezentei decizii.
3. Executarea deciziei va fi asigurată de către Primarul comunei dl Constantin
Condru .
la 1 ianuarie 2021 .
4. Prezenta decizie
Președintele

Secretarul

Lilian

Surugiu

Elena

Ivanov

(semnătura)

(semnătura)

