РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МД 3541 с. Пересечина
Тел. (235)-47-2-36, 47-2-38

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
MD 3541 s.Peresecina
Tel. (235)-47-2-36, 47-2-38

DECIZIE nr.8/3
din decembrie 2018
„Cu privire la rectificarea bugetului UAT Peresecina pentru luna noiembrie 2018”
În temeiul art 14 alin. 2 lit .n) al Legii nr. 436 – XV1 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,
art.26 al Legii privind finanţele publice locale Nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar - fiscale nr.181din 25.07.2014 Consiliul sătesc Peresecina,
DECIDE:
1. Se diminuiază partea de cheltuieli la grupa Aparatul primarului în suma de 192680 lei de la cod
ECO
- 313120 - reparații capitale ale instalațiilor de transmisie - 190000 lei,
- 339110 - 2680 lei și se suplimentiază partea de cheltuieli la următoarele subprograme:
Aparatul primarului

- 212100 - contribuții de asigurări sociale 400 lei;
- 212210 - prime de asigurări obligatorii în sumă de 2280 lei;

Iluminarea stradală la cod Eco – 313120 - reparații capitale ale instalațiilor de transmisie,
în sumă de 190000 lei.
2. Se diminuiază partea de cheltuielile la grupa Gospodăria comunală în sumă de 80000 lei,

3.

4.

5.

6.

7.

grupa Sport în sumă de 9140 lei dintre care:
- 222190 - alte servicii comunale - 30100 lei;
- 222500 - servicii de reparație curentă - 19900 lei ;
- 251100 – subsidii - 30000 lei ;
- 339110 - procurarea altor materiale - 9140 lei și se suplimentează planul la partea de
cheltuieli la grupa Infrastructura drumurilor în sumă de 89140 lei.
Se diminuiază suma de 40000 lei de la subprogramul Fondul de rezervă cod ECO 281900
- alte cheltuieli curente și se suplimentiază partea de cheltuieli la subprogramul Sport, cod
ECO 311120 -reparații capitale în sumă de 25000 lei,și 15000 lei se alocă pentru
acoperirea cheltuielilor la subprogramul Infrastructura drumurilor.
Se diminuiaza mijloacele financiare de la subprogramul ,,Educația Timpurie” în sumă de
103490 lei
 grădinița nr.2 - 51800 lei
 grădinița nr.3 - 51690 lei
de la partea de venituri cod ECO - 142310 – încasări de la prestarea serviciilor și partea
de cheltuieli cod ECO - 333110 - alimentația.
Diminuarea cheltuielilor se efectuează în legătură cu fregvența joasă a copiilor, din
cauza îmbolnăvirilor.
Se diminuiaza mijloacele financiare în sumă de 25440 lei de la partea de venituri cod
ECO-144214 – donații voluntare pentru cheltuieli capitale, și partea de cheltuieli cod ECO
311120-reparații capitale ale clădirilor la subprogramul Învățămîntul, în legătură cu
terminarea grantului finanțat de Guvernul Elveției, implimentat de PNUD Moldova .
Se diminuiaza mijloacele financiare în sumă de 20700 lei de la partea de venituri cod ECO
-144113 – donații voluntare pentru cheltuieli curente și partea de cheltuieli cod ECO
222990 -servicii neatribuite altor aliniate de la subprogramul Casa de cultură..
Controlul asupra îndeplinirei prezentei Decizii se pune pe seama primarului d-nul N.Buzu.
Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina ______________
Secretar____________________G. Gaiduc

