PROII]CT

DE

DECIZIE nr. tll
din 16 ianuarie 20Ig
cu privire la corelarea bugeturui aprobat ar primiriei
comunrei R5zeni, pentru anul 2019.
In corespuig."l: cu art.r4(2\1,.(n) al Legii privind administralia
publica
locald, Nr.436-XVrt din zB.r2.2006,Legea., pJuii.
ru nrurJt.i.-;;blir. locale
nr'397-xY din 16.10.2003, scrisoare anr.06/2-07 din 20.rL zois
pri"Lo aprobarea de
catre autoritatile ApL a proiecteror bugetelor locale
pe anul i,ug: anexa 7 al
proiectului lege la Legea proiectului de stat pe anul
)op,"pJ."# J. .uo. Guvern
prin Hcrtdrirea ff. 1092 dtn 0g.l l.20lg.
Conform Legii bugetului de stat, bugetul local aprobat pentru
anul2019 privind
transferurile primite intre bugetul de stat qibugetele locale
d{ nivelul I constituie
iitranl.fe.r*il*"*..nte primitf cu destinalie speciald,
]tl1,i::.1:l:,1":Ti"-1",*l
suma
constituie 8861,9 rnii lei. consilul comunei Rdzeni
,l:_-

DECIDB

r a

:

1' Se majoteazd' bugetul aprobat al primdriei la venituri,
c$d eco IgI23g,,Alte
transferuri curente primite cu d.estinalil generala intre uug.tui
i. riui si bugetele
locale de nivelul I" in mdrime de 328.8
,,irunlpf.;;;i;"rente
-ii t.i ,rgr2t o
primite
cu-destinalie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale
de nivelul I pentru
infrastructura drumurilor" in md.rime de 0.8 rnii"lei precum
$i .h;lt ri;lil. perrtru
teparatia capitald, a drumurilor auto locale qi iluminatul
strada]I, dupd cum urmeaz6:
l'lcod eco 337110 "Procurareamaterialelor de construcli
tii r.i fuietriq Ei
savurd 0-40 390 tone x 2301ei);
"" )'ssi
ORG2 I 10690 / Aparctul primarului

FlF3

Transport rutier
PlP2 /6402 / Dezvoltarea drurnurilor
P3 /00395/ Gospoddria drumurilor
337i 10 "Procurarea materialelor de construcli
10451/

l;tT'eco

""

1239,9 mii lei (anexa

ORC] 2 /10690 / Aparatul primarului
Fl F3i0640lllu mina rea strardali
Pl P2 17 SDi/Iluminarea stradald
P3/00335/ Iluminarea strazilor
2. Fiesponsabil de executarea prezentei decizii se desem nfazd contabil
ul-Eef al
primdriei Dna Titic a T atiana.
3. controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii il v]a asigura Dl
Ion Crefu.
Ion, primarul comunei Rdzeni.

Contabil

- $ef &Uu

Titica Tatiana

NOTA INFOR]MATIVA
La proiectul deciziei "cu privire la corelarea bugetului
al primiriei comunei Rizeni, pentru anul 2019".

probat

Proiectul de decizie este elaborat in corespundere cu
art. r4(2) lit.(n) al Legii
privind administralia publicd locald, Nr.436-XVI din
28.l2|g00o, u-i.gii cu privire la
finanlele publice locale nr.39lz-XV din 16. 10.2003.
Proiectul de decizie "cu privire la corelarea bugetului
apro$at al primdriei comunei
Rdzeni, pentru anul 2019" este elaborat pentru
buna activi{ate u ud-ini, tra\iei
publice locale in legaturd cu majora(eavolumului
transferu.{lor ru destina{ie generald.
Implementareaproiectului de decizie" cu privire la corelaref
bugetului aprobat al
primdriei comunei Rdzeni, pentru anul 2019", pentru
?ndbplinirea obiectivelor in
scopul eficientizdrii activitd{iii bugetare.
Proiectul de decizie respectd prevederile actelor normatiJ,re
;i legislative actuale Ei
este elaborat in vederea implementdrii Legii 239
din 13.l1.boos pivind transparenla
procesul
decizional
qi
Legii
nr.100
diniz.r2.20l7
in
cu privire la actele normative.
In scopul respectdrii prezentelor legi, proiectul de decizie
pl;;ur p. pagina web
www.razeni.md
"h""
La elaborarea proiectului de decizie "Cu privire la corelarea pugetului
aprobat al
primdriei comunei Rdzeni, perrtru anul 2019",s-alinut
cont deprevederile art. 6 lit
atrt.35
alin.
gi
,,h",
4
art 37 aIin. 6 arel-egii Nr.100 dinzzl2'.20r7
,,cuprivire ra
actele normative" , &ft. 2g alin., 3 al Legii Nr. g2
din 25.05. zpll ,,Integritdti,,.

Proie.tul de decizie "cu pri'ire la corelarea bugetului aprQbat
al primdriei
comunei Rdzeni, pentru anul 2019", se prezintd, corinisiilor
consultative de
specialitate pentru avizare gi aprobare in qedinfd.

Primar
Contabil

- $ef

A-/
,Tfu";"

Ion Cre{u
Tatiana Titica

Contrasemnat:

Jurist

Serghei Munteanu

