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 DECIZIA № 2/2                                                                                                                           

din   martie 2019 proiect 

 

" Cu privire la executarea bugetului primăriei 

    orașului Telenești pe 12  luni a anului 2018" 

 

În conformitate cu art.28 alin.(3)  al Legii 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanţele publice locale, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei de specialitate buget, 

finanţe şi administrarea domeniului public din  martie 2019, contabilitatea primăriei 

or.Teleneşti, propune spre aprobare raportul privind executarea bugetului oraşului 

Teleneşti pe perioada de 12 luni a anului 2018. Analizînd rezultatele  executării bugetului 

pe perioada aceasta se poate de menţionat faptul că activitatea financiară-economică a 

primăriei a fost concentrată  spre executarea: 

1. Legii bugetului pentru anul 2018. 

2. Legii privind finanţele publice locale. 

 Bugetul primăriei pe perioada de 12 luni anului 2018 s-a executat la partea de venituri în 

suma de  13 868 383.98 lei.- 102.36% (anexa nr 2) 

Volumul total a cheltuielilor bugetului pe or.Teleneşti pe perioada de 12 luni 

anului 2018 a constituit  13 604 485,06 lei. – 93.05% (anexa nr.1) 

Din volumul total al cheltuielilor bugetului primăriei cheltuielile pentru retribuirea 

muncii şi a contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie şi asistenţă medicală  a 

constituit suma de 5 762 504.50  lei . 

           Consiliul orăşenesc Teleneşti  

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de contabilul şef al primăriei or.Teleneşti, dna 

TĂIETU Viorica  privind executarea  bugetului  primăriei oraşului  pe 12 luni a 

anului 2018. 

2. Se aprobă pentru 12  luni a anul 2018 executarea bugetului la venituri în sumă de  

13 868 383.98  lei şi la cheltuieli în sumă de  13 604 485,06 lei (anexele nr.1 şi 

nr.2 ). 

 

                       Au votat: Pentru –    , Contra –   , S-au abtinut –    . 

 

                 Preşedinte de şedinţă         

 

     Secretar al Consiliului       Nicolae NASTAS 


