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 DECIZIA № 3/4                                                                                                                           

din ______    iulie 2019 

 

"Cu privire la majorarea bujetului la partea de venituri și cheltueli al  

primăriei or.Telenești pe anul 2019 prin contribuția Consiliului raional" 

 

Examinînd materialele prezentate de contabilul şef al primăriei dna Tăietu Viorica privitor la 

mjorarea bujetului la partea de venituri și cheltueli al primariei or.Telenești pe anul 2019 prin contribuția 

Consiliului Raional ,ținînd cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate economie , buget-finanțe și 

administrarea domeniului public, a Consiliului orșenesc din _________ 2019, în temeiul art.19(2) lit(c) 

și lit(d) , 26(2) ,art 29 (5) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003   privind finanțele publice locale, Consiliul 

orășenesc Telenești 

 

DECIDE: 

1. Se modifică planul de finanțare a bugetului primăriei la partea de venituri și cheltueli din 

contribuția Consiliului Raional pentru proectul „ FISM – Inrastructura Socială și Eficiența 

Energetică,” și proectul ,”Pavarea căilor pietonale de acces din or.Telenești, r-nul Telenești”  

Conform deciziei Consiliului Raional Telenești nr.1/2 din 21.03.2019. 

                 -La partea de venituri: ORG1-1889 (Primșria Telenești),ORG2-10958, Primăria or.Telenesti 

F1F3-0620 (Dezvoltare comunala si amenajare), S3S4-297(Resurse atrase de institutii),ECO 193440 

(Transferuri capital primite cu destinație generală între instituțiile bugetelor locale de nivelul II și 

instituțiile bugetelor locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale.) cu suma de 

520 000,00 lei, 

                 -La partea de cheltueli: ORG1-1889,ORG2-10958 (Primăria or.Telenesti), F1F3-0620 

(Dezvoltare comunala si amenajare), S3S4-300,P1P2-7502 (dezvoltarea gospodariei de locuințe și serviciilor 

comunale),P3-00333(Amenajarea orașelor,satelor), ECO291420(Transferuri capitale acordate cu destinație 

specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I) -520 000,00 lei 

        2. Se modifică planul de finanțare a bugetului primăriei la partea de venituri și cheltueli din 

contribuția Consiliului Raional pentru   contribuția la reparația capitală a unui bloc în cadrul proectului 

de reorganizare a Instituți Publică grădiniță în instituție de educație timpurie conform deciziei 

Consiliului Raional Telenești nr.2/3 din 16 mai 2019: 

                 -La partea de venituri:ORG1-1889 (Primăria Telenești),ORG2-08677 ( Gradinita nr.4 )F1F3-

0911(Educație timpurie), ECO 193440(Transferuri capital primite cu destinație generală între instituțiile 

bugetelor locale de nivelul II și instituțiile bugetelor locale de nivelul I în cadrul unei unități 

administrativ-teritoriale.) cu suma de 100 000,00 lei, 

                 -La partea de cheltueli: ORG1-1889 (Primăria Telenești), ORG2-08677 (Grădinița nr.4), 

F1F3-0911 (Educație timpurie), P1P2-8802 (educație timpurie), P3-00199 (Educație timpurie), ECO311120 

(Reparații capitale le clădirilor ) in suma de 100 000,00 lei.   
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei pentru economie, buget- 

finanţe şi administrarea domeniului public a Consiliului orăşenesc Teleneşti. 

      Au votat:     pentru –      ;  contra –       s-au abţinut –       

          Preşedinte de şedinţă                    Vladimir BABEI 

                                              

            Secretar al Consiliului        Nicolae NASTAS 


