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DECIZIE nr. 5 / 4  
 

din  07  decembrie  2018                                                                                   s. Grozești  
 

 
 

“ Cu privire la modificarea  Bugetului satului Grozesti 

 pentru anul  2018 , aprobat prin  Decizia  

 nr. 8 / 7 din  08 .12.  2017. “ 

 
 
 

    In conformitate cu art.14.p.2, lit (n) din    Legea  privind administraţia publică locală  nr. 436- XVI 

din 28.12.2006 , Legea nr. 317  din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale , Legea  finantelor  publice locale nr. 397-XY  din 

16.10.2003, art. 24 alin(1) ,  Legii  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 

25.07.2014 , Decizia  nr.8 / 7 din 08.12.2017  “ Cu privire la aprobarea bugetului primariei Grozesti 

pentru anul 2018  in lectura a doua ’’ si ținînd cont de  avizul Comisiei  pentru Economie și Buget , 

Consiliul   local  Grozești , 

 

DECIDE: 

 

1. Se modifică   bugetul  Primariei  Grozesti  pentru  anul 2018  cu  minus 30 mii lei . 

  -   La partea de venituri  suma de  4820.00 mii lei se substituie cu suma de  4790.0 mii lei 

   -  La partea de cheltuieli suma de 4820.00 mii lei se substituie cu suma de  4790.0 mii lei 

Nr.d/o Denumirea institutiei Denumirea conturilor Cod  

ECO 6 

Suma 

(mii lei) 

1 ORG 2 07154 La partea de venituri   

mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Coat_of_arms_of_Moldova.svg


  Grădinița de copii 

 “ Deceluș “ 

Kd_functiei   0911 

- Incasari de la prestarea  

   serviciilor cu plată  

142310 - 30,00 

 

 ORG 2 07154 La partea de cheltuieli   

 Grădinița de copii 

 “ Deceluș “ 

Kd_functiei   0911 

K_d program 8802 

K_d activității 00448 

Procurarea produselor 

alimentare 

333110 - 30,00 

     

 

  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  modificării  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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


