
  Proiect 

 

D E C I Z I E 

 

Nr.____ din _______________2021 

 
 

„ Cu privire la rectificarea bugetului orașului pentru anul 2021” 

 

 Examinînd nota informativă a primăriei, în temeiul art.14 alin.(2) lit.n) din Legea 

nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.70 alin.(2) din Legea nr.181/2014 

finanțelor publice fiscale și responsabilități bugetar fiscal, art.26, art.27 alin.(2), alin.(3) 

din Legea privind finanţele publice locale nr.397/2003,art.62 din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina, 

DECIDE: 

 

Se rectifica bugetul orașului Rezina dupa cum urmează: 

1. Se alocă din soldul disponibil format la 01.01.2021 suma 3793194 lei pentru: 

a. Reparația îmbrăcămintei Rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina – 46660 lei;  

b. Construcția gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia Rezina (PRG nr.6) – 

12751 lei; 

c. Contribuția Primăriei or. Rezina pentru implimentarea proiectului „Crearea unui 

spațiu multifuncțional destinat activităților sportive din or. Rezina, str. Păcii, nr. 

34/1” din cadrul programului de Revitalizare urbană – 63422 lei; 

d. Responsabil tehnic la implimentarea proiectului „Crearea unui spațiu 

multifuncțional destinat activităților sportive din or. Rezina, str. Păcii, nr. 34/1” din 

cadrul programului de Revitalizare urbană- 2100 lei; 

e. „Lucrări de conectare a traseului de canalizare  din str. Decebal la magistrala din str. 

Basarabia, intersecție cu str. Gogol or. Rezina” – 2 223 lei; 

f. Construcția traseului de canalizare din străzile Decebal și Dacia, or. Rezina - 24 722 

lei; 

g. Lucrări de reparație capitală a str.Păcii din or.Rezina – 467073 lei; 

h. Responsabil tehnic la Lucrări de reparație capitală a str.Păcii din or.Rezina – 6630 

lei; 

i. Elaborarea documentației de proiect a noului cimitir din or. Rezina din str. Centurii 

de Nord – 84000 lei; 

j. Procurarea materialelor de construcție pentru amenajarea unui volier pentru cîini în 

or.Rezina – 33540 lei; 

k. Lucrări de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur din or. Rezina–

44695 lei; 

l. Responsabil tehnic la Lucrări de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de 

Aur din or. Rezina – 2075 lei; 

m. Procurarea unui automobil pentru Primăria or. Rezina – 450000 lei; 



n. Servicii de proiectare a gazoductului  s. Ciorna, str. I. Creangă, str.A. Pușchin, str. 

N. Gribov și str. G. Malarciuc – 60000 lei; 

o. Procurarea costumelor naționale- 120000 lei; 

p. Contribuția comunității la implimentarea proiectului ,,Valorificarea patrimoniului 

cultural și încurajarea turismului durabil prin intermediul unei moșteniri comune VII 

a ȚĂRMURILOR DUNĂRII ca baza pentru un traseu cultural” din cadrul 

Programul transnațional pentru Dunăre – 230100 lei; 

q. Contribuția comuniității la implimentarea proiectului „Lucrări civile la grădinița de 

copii nr. 2 „Andrieș” or. Rezina” din cadrul IP FISM –363400 lei; 

r. Contribuția comuniității la implimentarea proiectului „Lucrări civile la grădinița –

creșă nr. 6 „Cocoșelul de aur” or. Rezina” din cadrul IP FISM – 263100 lei; 

s. construcția stației de epurare, montarea instalațiilor de pretratare mecanică din or. 

Rezina, etapa II – 376350 lei; 

t. Efectuarea expertizei tehnice și tehnologice a stației de epurare aflate în curs de 

execuție – 18000 lei; 

u. servicii de autor la construcția stației de epurare, montarea instalațiilor de pretratare 

mecanică din or. Rezina, etapa a III - 12300 lei; 

v. Responsabil tehnic la construcția stației de epurare, montarea instalațiilor de 

pretratare mecanică din or. Rezina, etapa III – 54451 lei;  

w. construcția stației de epurare, montarea instalațiilor de pretratare mecanică din or. 

Rezina, etapa III – 1055602 lei; 

2 Se majorează partea de venituri și cheltuieli a bugetului orașului cu suma de 

2433996 lei din "Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile 

bugetului de stat și instituțiile bugetelor localele de nivelul 1" de la Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului pentru construcția stației de epurare, 

montarea instalațiilor de pretratare mecanică din or. Rezina, etapa – III. 

 

3 Din mijloacele aprobate în buget pentru anul 2021 „Iluminarea stradală, Iluminarea 

străzilor, Alte servicii comunale” se distribuie suma de 215400 lei pentru 

„Extinderea iluminatului public a străzilor Iurie Gagarin, I. Creangă, str. Fîntînilor, s. 

Ciorna”.  

 

vizat 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                              L. Răileanu 

  

Contrasemnat 

Contabil-şef                                                                                             T. Slivinskaya 

 Specialist Principal                                                                                 A. Morari 

 

Coordonat : 

Primarul or.Rezina                                                                                   S. Tatarov 
 


