
Proiect de decizie nr,3

,,Ca privire la modiftcdrea qi corelarea bugetului local pentru anul 2021".

tn conformitate cu alin.14 alin(2 ) a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din28.t2.2OO6

,,Privind Administrafia Publici Local6" cu modificirile qi completlrile ulterioare, intru

organizarea eficientd a activitElii subdiviziunilor din sistemul bugetar in conformitate cu

Legeaprivind finanfelepublice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,cu

complect[rile qi modificdrile ulterioare, din informafia prezentatd , avizvl comisiei de

specialitate, Consiliul local Dub[sarii Vechi,

DECIDE :

1.. Se majoreazE bugetul pentru ar'lil202l la partea de venituri cu suma de

2927858177lei dup6 cum urmeazS:

2 727 898.77\ei din SOLDULANaLU 2020 inclusiv
100 469.40 lei - $coala de Arte

50 000,00 lei - Centrul de Culturd Dona(ie, Chetrusca Wadislav)
50 000 - contribufia CR Criuleni inbazaDeciziei nr. din pentru implementare

proiectului ,,Toti impreund" a FMF (Amenajarea Teritoriului)
150 000 - contribufia CR Criuleni inbazaDeciziei nr.01.06 din09.02.2021 pentru

implementare proiectului AIPA,,Reparalia drum de acces $coala Primar6"
13 560 - Realizarea terenurilor conform Procesului Verbal al Licitatiei w.lll

din 16.02.2021, achitat de Bacota Marian .

2. Se majoreazd"btgetul pentru anul202l la partea de cheltuieli cu suma de

2927858177 lei, dup6 cum urmeaz6:

- 5 600lei pentru 2 persoane cu titlul ,,cet6|eni de onoaxe,, conform deciziei consiliului
local nr 2,2 din 06.06.2013

- l0 000 lei - ajutor material pentru participan[iila razboiul pentru integritatea RM
(a cdte 500 lei pentru fiecare participant care detine legitimafie) in baza cererilor depuse.

- 6 000 lei - ajutor material pentru participantiila razboiul din Afganistan(a cdte 500 lei
pentru fiecare participant care detine legitimalie in baza cererilor depuse).
- 10 000lei - ajutor material pentru dna Goncear Liudmila din bugetul gcolii de arte
- 27,Smii lei - salariu lucr6tor BSS (biroul de servicii sociale)
- 2 480 lei - transfer catre AO Concordia (lucrator BSS - ianuarie)
- 10 000lei pentru donatorii de sdnge din localitate ( cdte 200 lei pentru fiecare )
- 3 000lei - plata cotiza[iei anual[ de membru al CALM
- 10 000 lei - pentru procurarea detectoarelor de fum pentru familiile defavorizate.
- 8 350 lei - salariu pentru 0,25 unit.de funcfie de Muzeograf
- 5600 lei - amenajarea platformelor pentru amplasarea tomberoanelor
-76000 lei -lucr6ri de conectare la reteaua electric6 a unui bloc din Centrului de S6n6tate
- 40 000 lei pentru procurarea florilor in ghiveci gi tufarilor decorativi
- 50 000 lei pentru procuraroa materialelor de construcfie pentru repara{ia fdntdnilor.
- 300 000 lei Administrafir (inclusiv pentru reparuliasediului Primdriei )
- 500 000 lei Amenajarea Teritoriului
- Se permite alocarea lunara a cdte 40 I benzina/motorina pentru functia de ecologist ;

- Se permite alocarea lunara a cite 40 lbenzinalmotorina pentru functia de electrician (in
legatura cu extinderea iluminatului stradal)
2. Responsabil de executarea prezentei decizii este contabilul-qef a primEriei

MafteufaNatalia
3. Primarul satului s[ asigure controlul executarii prezentei decizii.
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5. Fundamentarea economico-financiari

[rii bugetului pe anul 2020. partea de venituri cu

suma de 2927858177lei partea de cheltuieli cu suma de2927858,77

cadrul normativ in vigoare

jinormativeart,29alin,3alLegiinr'397/2003privind

finanfele publice iocale, art, 14 alin.2lit. (n) al Legii 43612006 privind administratia public6.

7, Avizarea qi consultarea publ&4 4I9I99!Ug!
uldedecizieafoStaviZatdec6treprimarulsatuluisi

contabilul qef in audieri publice

in scopul respect6riiprevederilor Legiinr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe pagina web a

primariei:wwwdubasariivechi, cu inaintarea ulterioara peniru avizare la comisiile de specialitate ale consiliului local qi spre aprobare in cadrul

sedintei consiliului local.

R (- fofirilp evnerfizei anficoruntie
iezen(ifactorideriscceardeterminaapari{iariscurilordecorup|ie.

tateNu este aPlicabil

pectareanormelordetehnic6legislativ6.Constat6rileexpertizei

juridice fiind efectuate de cltre subdiviziunia de specialitate din cadrul APL ln conformitate cu art. 37 alin (6) din Legea nr.l 0012017 qi lnaintat spre

ayizare Comisiei consultative de specialitate a consiliului local.

aPlicabil
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local pentru anul 2021",

ltativedespecialitatespreavizare9iconsiliuluilocalpentru
examinare qi aprobare in qedin15.

Proiectul de decizie este elaborat

De c6he contabi gef N.Mafteufa


