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 DECIZIA №2/5                                                                                                                           

din     iunie   2021 Proiect 

 

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din fondul disponibil al primăriei de 

 la sfîrşitul anului 2020 şi rectificarea 

 bugetului pe anul 2021" 

 

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

modificările bugetului şi alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil şi din fondul de rezervă a  

primăriei, ţinând cont de avizul Comisiei pentru finanţe-buget şi administrarea domeniului public, a 

Consiliului orăşenesc _____ 2021, în temeiul art. 19 alin. (2), 26 alin (1) lit c)  al Legii nr.397-XV din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc Teleneşti  

 

DECIDE: 

 

1. Se alocă din fondul disponibil al Primăriei  de la sfîrşitul anului 2020 suma de 200,0 mii lei după 

cum urmează: 

Contribuția Primăriei or.Telenești  pentru implimentarea proiectelor cu gazificare(procurarea 

țevii de gaz pentru presiune medie)  suma de 200,0 mii lei 

2. Controlul  asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei de finanţe şi  buget  a 

Consiliului orăşenesc Teleneşti. 

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

 

    

                    Preşedinte de şedinţă                                                      

 

                    Secretar interimar al Consiliului    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOTA INFORMATIVĂ 

 

La DECIZIA Consiliului orășenesc Telenești № 2/5  

din __  iunie 2021  

 

"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

din fondul disponibil al primăriei de 

 la sfîrşitul anului 2020 şi rectificarea 

 bugetului pe anul 2021" 

 

În temeiul art. 26 alin. (1) al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale, Consiliului 

orăşenesc Teleneşti  

                                               SE PROPUNE: 

1. De a se aloca din  fondul disponibil al Primăriei  de la sfîrşitul anului 2020 suma de 200,0 mii lei 

după cum urmează:. 

Contribuția Primăriei or.Telenești  pentru implimentarea proiectelor cu gazificare(procurarea țevii de 

gaz pentru presiune medie)  suma de 200,0 mii lei 

 

Contabil șef                                   Viorica TĂIETU 
 

      


