
  Proiect 

 

D E C I Z I E 

 

Nr.____ din _______________2021 

 
 

 

 

„ Cu privire la modificarea 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 modifică bugetul orașului Rezina dupa cum urmează: 

 

1. Se majorează partea de venituri și cheltuieli a bugetului orașului cu suma de 200000 lei din 

"Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul 

1" de la Ministerul Finanțelor pentru activitățile din Programul de reintegrare a țării pentru anul 

2021. Renovarea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița-Rezina și construcția 

unei stații auto în orașul Rezina. 

2. Din contul încasării repartizării către acționari a activelor nete în rezultatul reducerii capitalului 

social prin micșorarea valorii nominale a acțiunilor emise se alocă suma de 2796280 lei pentru: 

a) Renovarea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița-Rezina și construcția unei 

stații auto în orașul Rezina - 124020,00 lei; 

b) Reparația curentă a 6 foișoare de la grădinița de copii nr. 6 or. Rezina – 299370,00 lei; 

c) Contribuția comuniității la implimentarea proiectului „Lucrări civile la grădinița de copii nr. 2 

„Andrieș” or. Rezina” din cadrul IP FISM –140000,00 lei; 

d) Lucrări capitale de betonare a străzii 31August 1989, satul Ciorna - 667070,00 lei; 

e) Lucrări capitale de betonare a străzii Fîntînilor, satul Ciorna - 1251920,00 lei; 

f)Procurarea și instalarea sistemului profesional de trenaj a apelor menajere (2 pompe, panou de 

comandă, set de racordare, plută și cuplă rapidă) - 238610,00 lei; 

g)Reparații curente a sălii de ședințe, et. I, Primăria or. Rezina  - 75290,00 lei. 

3. Se alocă din soldul disponibil format la 01.01.2021 suma 78830 lei pentru: 

a) Achitarea cheltuielilor pentru desfășurarea concursului „Cultura prin poezie și proză”  - 22980 lei; 



b) Achitarea serviciilor de editare a pliantului și înregistrare a 15 piese interpretate de Fanfara „Plai 

Nistrean” - 24450 lei; 

c) Procurarea unui ecran digital pentru stocarea, colectarea și difuzarea informației despre viața și 

activitatea personalităților din diferite domenii a or. Rezina - 17000 lei; 

d) Procurarea materialului didactic și a jocurilor metodice speciale pentru grădinița de copii nr. 6 or. 

Rezina - 15400 lei; 

3.Soldul de alocații disponibil din  bugetul aprobat și precizat pentru anul 2021, a „Bibliotecii publice 

filiala adulti Rezina” se modifică prin distribuire către bugetul Muzeului de istorie și etnografie orașul 

Rezina în sumă de - 113400,00 lei. 

 

4. Din mijloacele aprobate în buget pentru „Aprovizionarea cu apă și canalizare” se distribuie suma 

de 1100000 lei pentru implimentarea proiectului„ Înbunătățirea calității vieții cetățenilor din Rezina: 

asigurarea accesului de canalizare”, cofinanțat de către ADR Centru, AOD Slovakă și ADR Senek-

Pezinok.  

 

vizat 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                              L. Răileanu 

  

Contrasemnat 

Contabil-şef                                                                                             T. Slivinskaya 

 Specialist Principal                                                                                 A. Morari 

 

Coordonat : 

Primarul or.Rezina                                                                                   S. Tatarov 

 


