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PROIECT
DECIZIE
01 iulie 2022

Nr. 04/02-XXVII

„Cu privire la corelarea bugetului 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, Legea nr.205/2021 privind aprobarea Bugetului de Stat pentru anul 2022, decizia
consiliului rational Cantemir nr___din 23.06.2022, avizul comisiei consultative de specialitate
activități economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia,
D E C I D E:
1. Se aprobă corelarea bugetului local al com.Ciobalaccia pe anul 2022 după cum urmează:
a) Se majorează partea de venituri cod eco 191211 - ,,Transferuri curente primite cu destinaţie
specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I ,, cu suma -260000 lei 00 bani,
pentru amenajarea teritoriului, dupa cum urmează conform tabelului următor:
b) Se majorează partea de cheltuieli la amenajarea teritoriului cod eco 312120- Reparatii
capitale ale constructiilor speciale (instalarea pavajului pe terenul s.Victorovca cu suma 260000 lei 00 bani.
2. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință
publică prin afișare în locuri publice.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei consultative de
specialitate activitati economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia.

Președintele ședinței
Avizat:
Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia

Luminița TURLACOV

Nota informativa
la proiectul deciziei nr. 04/02-XXVII din 01.07.2022
,, Cu privire la corelarea bugetului primăriei comunei Ciobalaccia pentru
anul 2022,,
Proiectul deciziei este elaborat in legatura cu necesitatea corelarii bugetului
local de nivelul I cu Legea bugetului de Stat pe anul 2022, deciziei consiliului
raional nr. 04/04-XXVII din 23.06.2022
Astfel, în conformitate cu prevederile legii mentionate au fost modificate si
suplimentate transferurile cu destinatie speciala de la bugetul local de nivelul II
catre bugetul local de nivelul I in suma totala de 260.0 mii lei,dupa cum urmeaza;
-la compartimentul 7502-amenajarea teritoriului pentru lucrari de instalare a
pavajului la stadionul din s.Victorovca.
În legatura cu cele expuse mai sus se modifica anexele 1,2, 6,7 la decizia
Consiliului comunal Ciobalaccia nr.09/01-XXVII din 13.12.2021 ,,Cu privire la
aprobarea bugetului primăriei primariei comunei Ciobalaccia pentru anul 2022 în
lectura a doua.

Contabil șef

Petreanu Nina

