
Proiect 

 

D E C I Z I E 

 

Nr.____ din _______________2020 

 

Cu privire la rectificarea bugetului 

orașului pentru anul 2020 

 

 Examinînd propunerile primarului or.Rezina, în temeiul art.14 alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova 

nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.70 alin.(2) din Legea finanţelor publice fiscale și 

responsabilităţi bugetar fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.26, art.27 alin.(2), alin.(3) din Legea privind finanţele 

publice locale nr.397/2003, consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina, 

 

DECIDE: 

 

Se rectifică bugetul orașului Rezina dupa cum urmează: 

 

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

de 521000 lei pentru Construcția traseului de canalizare din străzile Decebal și Dacia, or. Rezina.  

 

2. Se diminuează partea cheltuieli în suma de 1760386,22 lei, aprobate în bugetul local pentru anul 

2020,  de la grupa principală „Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale”, grupa 

„Aprovizionarea cu apă”, activitatea „Aprovizionarea cu apă și canalizare” și  se suplimentează 

partea de cheltuieli în suma de 1760386,22 lei pentru: 

a. Indemnizaţia pentru participarea consilierilor în ședinţe (4 ședinţe) – 57684,00 lei 

b. Contribuţia comuniităţii la implimentarea proiectului „Lucrări civile la grădiniţa de copii nr. 2 Andrieș or. 
Rezina” din cadrul IP FISM – 24000 lei; 

c. Elaborarea documentaţiei de proiect a noului cimitir din or. Rezina din str. Centurii de Nord – 166000 lei; 

d. Lucrari de reparatie capitala a str.Pacii din or.Rezina – 1496261,22 lei 

e. Responsabil tehnic la Lucrari de reparatie capitala a str.Pacii din or.Rezina – 16441,00 lei 

3. Se diminuează partea cheltuieli în suma de 100 000 lei, aprobate în bugetul local pe anul 2020, la grupa 

principală „Servicii de sport și cultură fizică”, grupa „Sport”, activitatea „Activităţi sportive” și  se 

suplimentează partea de cheltuieli în suma de 100 000 lei la grupa principală „Servicii în domeniul culturii”, 

grupa „Dezvoltarea culturii”, activitatea „Activităţi culturale” pentru procurarea bunurilor necsare la 

petrecerea sărbătorilor de iarnă. 

 

vizat 

Secretarul consiliului orăşenesc                                                              L. Răileanu 

  

Contrasemnat 

Contabil-şef interimar                                                                              A. Morari 

 Specialist Principal                                                                                 T. Slivinskaya 

 

Coordonat : 

Primarul or.Rezina                                                                                   S. Tatarov 

 


