
  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 

01 iulie  2022                                                                                                     Nr. 04/05-XXVII           

 

„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 2022 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  modificarea bugetului local  din soldul disponibil  de la 01.07.2022 – 210286.21 lei  

a) în punctul 1 se substituie urmatoarele: 

la ,,Venituri,,suma de 7615.7 mii lei se substituie cu suma de  7615.7 mii lei 

la  ,,Cheltuieli ,,suma de 8240.4 mii lei se substituie cu suma de  8450.7 mii lei 

b) în punctul 2 se substituie urmatoarele 

Anexa 1. ,,Sinteza indicatorilceor generali şi sursele de finanţareale bugetului local de nivelul I pe anul  2022’’ 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  

                                                   Partea de cheltuieli      

Denumire Instituți

ile 

Func 

F1F2 

Progr. 

Subpr 

P1P2 

Activitat 

P3 

Clasifica

tia 

Econom

ica 

K-6 

Suma 

lei 

Servicii de proiectare pentru reparatia unui 

sector de drum de acces catre depozitul de 

pastrare a cerealelor, parcul auto agricol si 

brutaria din s.Ciobalaccia L-950m 

 

10658 

 

0111 

 

0301 

 

00005 

 

319240 

 

146616 

Contributia pentru procurarea utilajului pentru 

intretinerea spatiilor verzi (masina de udat pe 

baza remorcii ASV4si utilaj de excavare 

telescopic HYDRAMET H-500T) in cadrul 

proiectului cu AIPA 

10658 0111 0301 00005 315110 63670 

ÎN  TOTAL PE PRIMĂRIE      210286 

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 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


Notă informativă 

la proiectul de decizie nr. 04/05 -XXVII din 01.07.2022 

„Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil 

al  primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2022,, 

soldul disponibil 210286.21 lei  

 

Din soldul disponibil  la 01.07.2022, se alocă suma de  210286.21 lei inclusiv: 

        -suma de 146616.0 lei - pentru servicii de proiectare a pentru reparatia unui sector de drum 

de acces catre depozitul de pastrare a cerealelor, parcul auto agricol si brutaria din s.Ciobalaccia 

L-950m.  

        -suma de 63670.0 lei -pentru Contributia pentru procurarea utilajului pentru întretinerea 

spatiilor verzi (masina de udat pe baza remorcii ASV4 si utilaj de escavare telescopic 

HYDRAMET H-500T) in cadrul proiectului la achizitionarea echipamentului pentru 

întretinerea spatiilor verzi cu AIPA.       

 
 

 

 

 

 

 

Primarul com. Ciobalaccia                                                          Gheorghe PÎRCIU 

 

 


