Republica Moldova
Республика Молдова
Raionul Cantemir
Кантемирский район
Consiliul comunal
Коммуналный Совет
Ciobalaccia
Чебoлакчия
_____________________________________________________________________________
Fax: 273/70/2/36; telefon 273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com

PROIECT
DECIZIE
„Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil
al primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2022,,
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), n), art. 19 alin. (4), art. 29 alin. (1) lit. a) din Legii privind
administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 26 lit. c) din Legea privind finanțele publice locale nr.
397/2003, decizia consiliului comunal Ciobalaccia nr. 09/06-XXVII din 13.12.2021, ,,Cu privire la
aprobarea bugetului primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2021 în lectura a doua,, avizul comisiilor
consultative de specialitate activități economico-financiare și protecția mediului, amenajarea teritoriului,
agricultură și industrie, drept, disciplină, probleme sociale, învăţămînt, sănătate, cultură, culte şi turism,
consiliul comunal Ciobalaccia,

D E C I D E:
1. Se aprobă distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil de la 01.01.2022 – 834986.21 lei
a) în punctul 1 se substituie urmatoarele:
la ,,Venituri,,suma de 7502.0 mii lei se substituie cu suma de 7502.0 mii lei
la ,,Cheltuieli ,,suma de 7502.0 mii lei se substituie cu suma de 7771.4 mii lei
b) în punctul 2 se substituie urmatoarele
Anexa 1. ,,Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţareale bugetului local de nivelul I pe anul
2021’’ va avea un nou cuprins .
Anexa nr.6 Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificațieide nivelul I pe anul 2022’’ va
avea un nou cuprins
Denumire
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Partea de cheltuieli
2. Primarul comunei Ciobalaccia dl Gheorghe Pîrciu, va asigura executarea prezentei decizii.
3. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință publică prin
afișare în locuri publice.

4. Controlul asupra executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
activitati economice-financiare consiliul comunal Ciobalaccia
Președintele ședinței
Avizat:
Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia

Luminița TURLACOV

Notă informativă
La decizia nr. 02/05 -XXVII din 06.04.2022
„Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil
al primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2022,,
soldul disponibil 834986.21 lei
1. Din soldul disponibil la 01.01.2022, se alocă suma de 189400 lei, inclusiv
-suma de 134400.0 lei pentru Servicii de proiectare a cladirii primariei.
(conform devizului de cheltuieli)
-suma de 55000.0 lei pentru proiectul tehnic la extinderea retelelor de
apeduct s.Ciobalaccia si recalcularea devizului , raportul de verificare
-suma de 80000.0 lei pentru reparația drumului din piatra sparta din
s.Victorovca (Novacov Ion)

Contabil șef

Petreanu Nina

