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                                                                                                           PROIECT                                      
   

DECIZIE nr. 4 / 7   
din 15  septembrie 2018                                                                           s. Grozești  

  

“ Cu privire la rectificarea  bugetului    

   Primariei satului Grozesti  pentru  anul 2018.  „      

  

   

              In conformitate cu art.14.p.2, lit (n) din    Legea  privind administraţia publică locală  nr. 

436- XVI din 28.12.2006 , Legea  finanțelor  publice locale nr. 397-XY  din 16.10.2003, art.  

24 alin. (1) si  Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 05.09.2019  privind punerea în aplicare a Legii 

185 / 2018 pentru modificarea Legii nr. 355 / 2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, Decizia nr . 8 / 7 din 08.12.2017  “Cu privire la aprobarea bugetului s.i 

Grozesti pentru anul 2018  in  lectura a  doua ” și ținînd cont de  Decizia nr. 3 / 1 din   

02.07.2018 “ Cu privire la rectificarea Bugetului  s. Grozești pentru anul 2018 “ ;I avizul  

Comisiei  pentru  Economie și  Buget , Consiliul   local  Grozești ,  

DECIDE:  

1. Se rectifică  bugetul  Primariei  Grozesti  pentru  anul 2018  cu plus  8, 8 mii lei  

- La partea de venituri suma de 4811,2 mii lei se substituie cu suma de  4820,00 mii lei  

- La partea de cheltuieli suma de  4811, 2 mii lei se substituie cu suma de  4820 , 00 mii lei  

Nr.d/o  Denumirea institutiei  Denumirea conturilor  Cod  

ECO 6  

Suma  

(mii lei)  

          

1  ORG 2 11129  La partea de venituri      

  Aparatul Primarului  

Kd_functiei        0111  

Kd_programului  0301  

Kd_activitatii     00005  

- Transferuri cu 

destinatie generală  

191231  

  

  

8,8  

          

    La partea de cheltuieli      



    -Remunerarea  muncii 

angajaților , conform 

statelor  

211180  6,9  

    Contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii  

212100  1,6  

    Prime de asigurare 

obligatorie de asistență 

medical i  

212210  0,3  

          

  

  2.  Responsabil  pentru  executarea  prezentei decizii  se desemnează    contabilul- șef         

Lefter  Polina.   

 3.Controlul executării deciziei se atribuie   primarului Crîșmaru  Silvia.  

  

  

Actele ce servesc temei pentru adoptarea deciziei  :  

  

1 Nota  informativă a  contabilului- șef privind  necesitatea  rectificării   bugetului  s. Grozesti     pentru 

anul  2018  

  

  

  

                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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


