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DECIZIE                  

12 octombrie 2022                                                                          Nr. 06/01-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.260 privind modificarea 

Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (Monitorul Oficial nr. 284-

290  din 16.09.2022) Legea nr. 27/2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională și Locală decizia consiliului comunal nr din 13.12.2021, Decizia  

Consiliului Național de coordonare a dezvoltării regionale și locale nr. 13/22 din 

08.08.2022 Cu privire la aprobarea planului annual de finanțare din mijloacele 

Fondului Național de dezvoltare regional și locală a proiectelor de dezvoltare locală 

pentru anul 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 pentru 

învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar 

(extrașcolar),, cu suma -29800 lei 00  bani, pentru majorarea valorii de referinta 

de la 01.09.2022,  

b) Se  majorează partea de venituri cod eco 191420 -,,Transferuri capitale primite 

cu destinatie specială între institutiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor 

locale de nivelul I ,, cu suma -1204440 lei 58  bani, pentru proiectul de dezvoltare 

locala. 

c) Se majorează partea de venituri cod eco 142310 -,,Încasari de la prestarea 

serviciilor cu plata,, cu suma -40000 lei 00  bani, la subprogramul 8802- pentru 

gradinita   Flocoasa și gradinita Ciobalaccia. 
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b)Se majorează partea de cheltuieli la institutii dupa tabel: 

 

ORG2 P1P2 P3 S3S4 F1F3 Cod ECO Suma 

04956 8802 00199 300 0911 211180 7700 

04956 8802 00199 300 0911 212100 2300 

04956 8802 00199 300 0911 333110 15000 

04970 8802 00199 300 0911 211180 15300 

04970 8802 00199 300 0911 212100 4500 

04970 8802 00199 300 0911 333110 25000 

10658 0301 00319 300 0111 319220 1204440.58 

2. Prezenta decizie se publică în Registrul actelor locale şi se aduce la cunoştinţă 

publică în termenii stabiliţi de legislaţie 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative  de 

specialitate activități economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia. 
 

 

 

 

Președintele ședinței    

                                                         

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                         Luminița TURLACOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota  informativa 

la decizia nr. 06/01-XXVII din 12.10.2022 

 ,, 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. 

Astfel, în conformitate cu prevederile legii  mentionate au fost modificate si 

suplimentate la subprogramul 8802  

   -la partea de venituri cod eco 191211 -  ,,Transferuri  cu destinatie specială,, cu 

suma -29800 lei 00  bani, la subprogramul 8802- pentru gradinita   Flocoasa si 

gradinita Ciobalaccia.(conform modificarilor Legii bugetului de stat pentru anul 

2022nr.205/2021)pentru majorarea valorii de referinta la salariu. 

-la partea de cheltuieli cod eco 211180 - remunerarea muncii angajatilor 

conform statelor pentru gradinita   Flocoasa -7700 lei si gradinita  Ciobalaccia-

15300 lei:total  suma    de 23000 lei 00 bani  la subprogramul 8802. 

-la partea de cheltuieli cod eco 212100 - Contributii de asigurari sociale de stat 

obligatorii pentru gradinita   gradinita   Flocoasa -2300 lei si gradinita  Ciobalaccia 

4500 lei:  total suma  de 6800 lei 00 bani  la subprogramul 8802. 

 -la partea de venituri cod eco 191420 -  ,,Transferuri capitale primite cu destinatie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor localele de nivelul 

1,, cu suma -1204440 lei 58  bani, pentru proiectul de dezvoltare locala,,Constructia 

retelelor de alimentare cu apa ,si turnul satele Ciobalaccia si Victorovca in anul 

2022. 

 -la partea de cheltuieli cod eco 312120-Reparatii capitale ale constructiilor 

speciale 

cu suma de 1204440 lei 58 bani pentru Constructia retelelor de alimentare cu apa ,si 

turnul satele Ciobalaccia si Victorovca. 

  - partea de venituri cod eco 142310-Încasările  de  la prestarea  serviciilor  cu  

plată pentru gradinita Flocoasa 15.0 mii lei si gradinita Ciobalaccia 25.0in suma 

totala de 40.0 mii lei ,dupa cum urmeaza; 

   -la partea de cheltuieli cod eco 333110 procurarea produselor alimentare pentru 

gradinita   Flocoasa 15.0 mii lei si gradinita  Ciobalaccia -25.0mii lei in suma totala  

de 40,0 mii lei  

 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   

primăria com. Ciobalaccia                                               Nina PETREANU 

           


