
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL FĂLEȘTI
CONSILIUL COMUNAL CHETRIȘ 
PRIMĂRIA COMUNEI CHETRIȘ

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

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ФЭЛЕШТСКИЙ PAHON 
КОММУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ КЕТРИШ 
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DECIZIE 
s. Chetriș

5 februarie 2021 Nr. 1/ 10

Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2021.

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 repartizează din soldul constituit în urma executării din bugetul primăriei 
comunei Chetriș pentru anul 2020 în sumă de - 250 000 ( două sute cincizeci mii 
) Iei, trecînd suma menționată mai sus la compartimentul cheltuieli ale aparatului 
primarului pentru anul 2021 după cum urmează : grupa 11437 Aparatul 
primarului : Aprovizionarea cu apă 0630.300.7503.00337 suma de + 250 000 
lei cod ECO 281400 taxe , amenzi, penalități și alte plăți obligatorii (Hotărîrii 
Judecătoriei Bălți , sediul Fălești din 02.10.2020) .

2. Se redistribuie mijloacele financiare din bugetul primăriei comunei Chetriș pentru 
anul 2021 la compartimentul cheltuieli la grupa 11437 Aparatul primarului 
după cum urmează :

Dezvoltare comunală și amenajare
• 0620. 300.7502.000333 Cod Eco 222990 servicii neatribuite altor aliniate în 

sumă de -211 830 lei ;
Autorități legislative și executive

• 0111. 300.0301.00005 Cod Eco 337110 procurarea materialelor de constructive 
în sumă de în sumă de - 53 000 lei ;

Aprovizionarea cu apă .instalații de transmisie în curs de execuție. Alimentarea 
cu apă evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Chetriș, raionul Fălești cod 
proiect 9998 după cum urmează :

• 0630. 300.7503.001319 cod ECO 319230 aprovizionarea cu apă în sumă de + 
114 200 lei;
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• 0620. 300.7503.00337 cod ECO 281400 taxe , amenzi, penalități și alte plăți 
obligatorii în sumă de + 150 630 lei (Hotărîrii Judecătoriei Bălți , sediul 
Fălești din 02.10.2020) .

3. Se pune în sarcina contabilului - șef, Angela Rusu executarea punctelor 1 și 2 ale 
prezentei decizii.

4. Responsabilitatea executării prezentei decizii se pune în seama primarului 
comunei, Constantin Condru .
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