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  PROIECT 

                                                     DECIZIA № 5/6  

  

din  ___   decembrie  2020  

 

„Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului  

oraşului  Teleneşti  pentru anul 2020 ” 

 

  Având în vedere necesitatea corelării bugetului local aprobat prin Decizia Consiliului nr.1/2 

din 25.05.2020, cu bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art.55 alin. 5 al Legii privind 

finanţele publice locale şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, pentru 

implementarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind  sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, ţinând cont de avizul Comisiei consultative pentru economie, buget - finanţe şi 

administrarea domeniului public din __ decembrie 2020, în conformitate cu art. 24  alin. al Legii 

privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.2003, art.62 al Legii nr 100  din 22.12.2017 

cu privire la actele normative,  în temeiul art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii privind administraţia publică 

locală nr 436-VI din 28.12.2006,  Consiliul orăşenesc Teleneşti. 

DECIDE: 
1. Se rectifică bugetul orașului Telenești după cum urmează: 

Linia bugetară: 

 ORG2-08679 Biblioteca publica Mihalasa, F1F3-8502 Servicii in domeniul culturii, 

P1P2 Dezvoltarea culturii , ECO 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform 

statelor  –(   +)3500.00,lei 

         ECO212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii  –   (+)900.00 lei 

          ECO 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 

angajatori            pe teritoriul tarii  (+) 150.00 lei 

 ORG2-08162 Teatrul popular Telenesti, F1F3-8502 Servicii in domeniul culturii 

,P1P2 Dezvoltarea culturii , 

         ECO 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor  (   - ) 4 550.00,lei 

 ORG2-10958 Aparatul primarului orasului Telenesti, F1F3-0133 Alte servicii 

generale ,P1P2 Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii,  

 ECO 211180 Remunerarea muncii angajatilor conform statelor  –(   +) 33 000,LEI 

              ECO212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii  –   (+) 7 600 LEI 

         ECO 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de 

angajatori pe     teritoriul    tarii  (+) 1 500 LEI  

               ORG2-10958  Aparatul primarului orasului Telenesti, F1F3-0111Autoritati 

legislative si executive 

 ECO 222990- (-) 42 100.00 LEI 

 

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

 

                      Preşedinte de şedinţă          

 Secretar al Consiliului          Nicolae  NASTAS   


