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Cu privire la executarea bugetului pentru anul 2020 .
Examinînd raportul executarea bugetului local pe anul 2020 , s-a constat că
bugetul local pe perioada raportată fost executată la partea de venituri în sumă de 3
160,3 mii lei
lei sau în volum de 102 % , ce e cu 60,7 mii lei mai mult față
de prevederile precizate anuale .
Partea de cheltuieli a bugetului local este îndeplinită în sumă de 1 999,7 mii lei
sau la nivel de 94,1 la sută , ce e cu 126,2 mii lei mai puțin față de prevederile
anuale .
In temeiul art. 14al(2)l(n,z) din Legea privind administrația publică locală
nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 , art. 29 al Legii privind finanțele publice locale
nr.397 din 16 octombrie 2003 cu modificările ulterioare și avizul comisiei consultative
de specialitate consiliul comunal DECIDE :
1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului comunei Chetriș pentru anul 2020
în volum de venituri de 3 160 288,71 lei și cheltuieli 1 999 736,78 lei .

2. Se obligă înstituițiile bugetare finanțate de la bugetul local :

• să nu admită formarea creanțelor și datoriilor creditoare cu termen de
achitare expirat și utilizarea alocațiilor bugetare aprobate conform destinației;
• să realizeze măsuri concrete intru optimizarea cheltuielelor bugetare și
valorificarea mijloacelor alocate în limita alocațiilor prevăzute;
• să asigure colectarea deplină a veniturilor proprii aprobate în bugetul local
pentru anul 2021.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se numește primarului comunei ,
Constantin Condru .
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