
 
 

 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 
_____________________________________________________________________________ 

   MD-7318, r. Cantemir, s. Ciobalaccia, tel.273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 
 

PROIECT 
DECIZIE                  

25 noiembrie 2022                                                                                    Nr. 08/01-XXVII   

     

 „Cu privire la modificarea 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, decizia consiliului comunal nr. 09/06-XXVII din 

13.12.2021, „Cu  privire  la  aprobarea  bugetului comunei Ciobalaccia  pentru  anul 2022 

în lectura a doua”, Hotărîrea Guvernului nr. 777 din 11.11.2022 privind repartizarea și 

redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 

205/2021, avizul comisiei consultative de specialitate activități economico-financiare, 

consiliul comunal Ciobalaccia,   

D E C I D E: 

1. Se aprobă modificarea  bugetului local al com.Ciobalaccia pe anul 2022 după cum 

urmează: 

a) Se  majorează partea de venituri cod eco 191211 - ,,Transferuri cu destinație 

specială cu suma - 139600 lei 00  bani, pentru acordarea . 

b)  Se majorează partea de cheltuieli la institutii dupa tabel: 

ORG2 P1P2 P3 S3S

4 

F1F3 Cod ECO Suma 

04956 8802 00199 300 0911 211180 34600 

04956 8802 00199 300 0911 212100 10100 

04956 8802 00448 300 0911 211180 1700 

04956 8802 00448 300 0911 212100 500 

04970 8802 00199 300 0911 211180 65600 

04970 8802 00199 300 0911 212100 19100 

04970 8802 00448 300 0911 211180 6200 

04970 8802 00448 300 0911 212100 1800      
TOTAL  139600 lei 

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 
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Nota  informativa  

la proiectul deciziei nr. 08/01-XXVII din 25.11.2022 

 ,, Cu privire la modificarea bugetului primăriei comunei Ciobalaccia  

pentru anul 2022,, 

     Proiectul deciziei este elaborat in legatura cu necesitatea modificarii 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 -99000 lei 00  bani, la subprogramul 8802- pentru gradinita   Flocoasa si 

gradinita Ciobalaccia.(conform H G nr. 777 din 11.11.2022 privind repartizarea și 

redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 

205/2021)pentru  asigurarea prevederilor cadrului normativprivind salarizarea in 

sectorul bugetar (conform anexei nr.2)din hotarire  

 -la partea de cheltuieli cod eco 211180 - Remunerarea muncii angajatilor 
conform statelor  
- gradinita   Flocoasa -          36300 lei  

 -gradinita  Ciobalaccia        -71800 lei 

Total  suma    de 108100 lei 00 bani  la subprogramul 8802. 

   

     -la partea de cheltuieli cod eco 212100- Contributii de asigurari sociale de stat 
obligatorii  
- gradinita   Flocoasa -          10600 lei  

- gradinita  Ciobalaccia   -     20900 lei 

 Total  suma    de   31500 lei 00 bani  la subprogramul 8802 

 

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. 
 

 

Primarul comunei Ciobalaccia                                                 Gheorghe Pîrciu 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

           


