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DECIZIE nr. 1 / 3  
 

din  28  martie   2018                                                                                  s. Grozești 
 

’’ Cu privire la executarea  Bugetului  local 

     pe 12  luni ale  anului  2017. ’’ 

 

Analizînd  Nota informativă prezentată de contabilul-şef al primăriei Grozești Lefter Polina 

privind execuția bugetului local pe  12  luni ale anului  2017 şi, constatînd că, în perioada de 

raportare activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea 

atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor, care rezultă  din Decizia Consiliului 

local  nr. 6 / 10 din 09.12.2016  privind aprobarea bugetului local în lectura a doua pentru anul 

2017,   în conformitate cu prevederile art.28, alin ( 3 ) , Legii privind finanţele publice locale   

nr.397 – XV  din 16.10.03  , Legii  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014 , în baza art.14 alin.(2) lit. ( n) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006  privind 

administraţia publica locală și în temeiul avizului comisiei pentru economie și buget,   Consiliul 

sătesc  Grozești, 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de nota informativă a contabilului- şef  Lefter   Polina  privind  execuția   bugetului 

satului Grozești pe  12 luni ale anului 2017. / Anexa nr. 1 / 

2. Se  aprobă executarea  bugetului local pe  12 luni ale anului 2017 la capitolul “Venituri” în     

sumă de  6152529,99 lei   (anexa nr.2). 

3. Se  aprobă executarea  bugetului loca pe  12 luni ale anului 2017  la capitolul “Cheltuieli” în 

sumă de  3703339,50 lei    ( anexa nr.3)  

4. Se aprobă soldul  ( mijloace integral bugetare ) la situatia 01.01.2018 în sumă de  

2056160,09 lei. 
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5. Primarul Crîșmaru  Silvia va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei 

reale create în  teritoriu  întru  colectarea deplină a veniturilor proprii, aprobate în bugetul   

local pentru anul 2017. 

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Crîșmaru  Silvia. 

 

Actele ce servesc temei pentru adoptarea deciziei  : 

 

1. Nota informativă prezentată de contabilul-şef al primăriei Grozești. 

 

         AU VOTAT:  Pro  -   ,   Contra -     , Abţinuţi –  

 

 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


