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DECIZIE nr.t /t

din 28 martie 20L9 s, Grozegti

" Cu privire la executarea Bugetului local

pe 12 luni ale .anului 2018. "

Analizind Nota informativd piezentatd de contabilul-qef al primdriei Grozeqti Lefter Polina,

privind executia bugetului local pe 12 luni ale anului 2018 qi, constatind c6, in perioada de

raportare activitatea economico-financiar6 a autoritatii executive a fost tndreptatd la executarea

atributiilor func{ionale, realizarea obiectivelor gi sarcinilor, care rezultl din Decizia Consiliului local

nr.5l9 din 07.12.2018 privind aprobarea bugetului local in lectura a doua pentru anul 2019, in

conformitate cu prevederile art.28, alin ( 3 ) a Legii privind finan[ele publice locale nr.397 - XV din

I 6. I 0.03 , Legii finantelor publice gi responsabilitAtii bugetar-fiscale nr. I 8 I din 25 .07 .2014 , in baza

art.l4 alin.(2) lit. ( n) al Legii nr.436-XVI din28.12.2006 privind administratia publica locali qi in

temeiul avizului comisiei pentru economie Ei buget, Consiliul sdtesc Groze$ti,

l.

DECIDE:

Se ia act de nota informativfl a contabilului- gef Lefter Polina privind executarea bugetului

satuluiGrozegti pe l}luni ale anului 2OlS.lanexanr. I /

Se aprobd executarea bugetului local pe 12 luni ale anului 2018 la capitolul "Venituri" in

sumd de 4675351, l8lei (anexa nr.2).

3. Se aprob6 executarea bugetului loca pe l2 luni ale anului 2018 la capitolul "Cheltuieli" in

surnl de 5061205,62 lei ( anexa nr'3)

4. Se aprobd soldul ( mijloace integral bugetare ) la situatia 01.01.2019 in sumd de

1670 305 , 65 lei.

5. Primarul Cri;maru Silvia va asigura intreprinderea mdsurilor eficiente 9i adecvate situaliei

reale create in teritoriu intru colectarea deplind a venittrrilor proprii. aprobate in bugetul

local pentru anul 201 8.

2.



6. Controlul execut6rii prezenteidecizii se atribdte primarului Crigmaru Silvia.

AU VOTAT: Pentru -

Pregedintele gedin[ei

Contrasemnat :

Secretarul Consiliului

I l, Contra-0, Ab{inu(i-0

/l

fr6"( Mitrofan Sverrana
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