
  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                                                 

09  decembrie 2022                                                                                     Nr. 09/01-XXVII 

 

  „ Cu  privire  la  aprobarea  proiectului bugetului  

comunei Ciobalaccia  pentru  anul 2023 în  prima lectură.” 

 

      În  temeiul  art. 14 alin. (2) lit.a) şi n) şi art.19 alin.(4), art. 8 al Legii nr. 436/2006 privind  

administraţia publică locală, art.24,25,47,55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr. 181/2014, art.20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind  finanţele 

publice locale, art.47 și 48 ale Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile 

de stat şi recreditarea de stat, precum și, de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, 

aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor a R. Moldova 

nr.209/2015, luînd în considerație procesul verbal nr. __ din 02.12.2022 a ședinței de consultare 

publică a cetățenilor asupra chestiunii “Cu privire la proiectul bugetului comunei Ciobalaccia 

pentru anul 2023” și avizul comisiilor consultative de specialitate activităţi economico-

financiare, drept, disciplină, probleme sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte și turism, 

protecția mediului, amenajarea teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal 

Ciobalaccia,   

D E C I D E: 

1. Se  aprobă  în prima lectură bugetul primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2023 la 

partea de venituri în sumă de 11902.0  mii lei, la partea de cheltuieli în  sumă  de  

11902.0 mii lei. 

2. Se stabilesc următoarele cheltuileli cu caracter prioritar: 

 Achitarea salariilor angajaților  din sistemul bugetar 

 Achitarea pentru consumul de energie electrică, gazelor și combustibilului 

 Reparații curente a institutiilor din subordine, asigurarea alimentației copiilor din 

gradinițe. 

3. Se permite primarului comunei Ciobalaccia de a efectua modificări de la un cod eco la alt 

cod eco din cadrul aceleiași instituții din subordine cu acordul conducătorilor instituțiilor 

din subordine. 

4. Secretarul  consiliului  comunal Ciobalaccia, d-na  Turlacov L., va  asigura  aducerea la  

cunoştinţă  publică,  prin  afişare  în  locuri  publice a  prezentei  decizii  conform 

legislației în vigoare. 

5. Prezenta  decizie  întră  în  vigoare  la  data de 01  ianuarie  2023. 

6. Controlul  executării prevederilor prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina d-lui  Pîrciu 

Gheorghe,  primarul  comunei  şi  comisiei  consultative  de  specialitate activităţi 

economico-financiare, consiliul comunal Ciobalaccia. 

 

Președintele ședinței         

                                                              

Avizat: 

Secretar al consiliului 

 comunal Ciobalaccia                                                                               Luminița TURLACOV  
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