
Republica Moldova 

Consiliul Orăşenesc Teleneşti 

Raionul Teleneşti 
MD 5801, or.Teleneşti, str.31August № 8 

Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88 

Fax: (258) 2-26-41 

e-mail:primariatelenesti@gmail.com  

Республика Молдова 

Теленештский городской совет 

Теленештского Района 
MД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа, 8 

Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88 

Факс: (258) 2-26-41 

e-mail:primariatelenesti@gmail.com 

 

 PROIECT 
DECIZIA №-4/3 

din ______    septembrie 2020 

 

"Cu privire la majorarea bujetului la partea de venituri şi cheltueli  

al primăriei or.Teleneşti pe anul 2020 prin contribuţia Consiliului 

 raional şi alocarea mijloacelor financiare" 

 

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

mjorarea bujetului la partea de venituri şi cheltueli al primariei or.Teleneşti pe anul 2020 prin contribuţia 

Consiliului Raional, ţinând cont de avizul pozitiv al Comisiei de specialitate economie , buget-finanţe şi 

administrarea domeniului public, a Consiliului orşenesc din __ septembrie 2020, în temeiul art.19 (2) 

lit.c) şi lit. d) , 26 art.(2), art 29  art. (5) al Legii nr.397-XV din 16.10.2003   privind finanţele publice 

locale, Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

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

contribuţia Consiliului Raional pentru proectul „ Protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului prin 

înbunătăţitea manajmentului deşeurilor în or.Teleneşti , s.Mialaşa şi Mihalaşa Nouă” , în cadrul 

Programului ,,DAR 1+3,, Conform deciziei Consiliului Raional Teleneşti nr.3/7  din 02.09.2020. 

 La partea de venituri: ORG1-1889 (Primăria Teleneşti),ORG2-10958, 

Primăria or.Telenesti F1F3-0620 (Dezvoltare comunala si amenajare), S3S4-

297 (Resurse atrase de institutii), ECO 193111 (Transferuri curente primite 

cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de 

nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.) cu suma de 

50 000.00 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 locuinţe şi serviciilor comunale),P3-

00333(Amenajarea oraşelor,satelor), ECO318110(Procurarea altor mijloace 

fixe) -50  000,00 lei 

2.  3.  

2.  Se alocă din bugetul or.Teleneşti (ORG2-10958 –Primăria or.Teleneşti, F1F3-0813- Servicii 

pentru tineret, P1P2-8603 Tineret) 2 500.00 lei pentru premierea învingătorilor celei de-a XII 

ediție a Festivalului tinerilor creatorilor  de poezie „Pe o ramură de Grai” din or.Teleneşti. 

3.  Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei pentru economie, 

buget- finanţe şi administrarea domeniului public a Consiliului orăşenesc Teleneşti. 

4. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale 
 

 

            Preşedinte de şedinţă                      

                                              

         Secretar al Consiliului        Nicolae NASTAS 


