
REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

CONSILIUL ORĂŞENESC CODRU
03941708 .

proiect

D E C I Z I E

nr.7/1 din        decembrie 2021

„Cu privire la rectificarea bugetului
oraşului Codru pe anul 2021”

Ţinând cont de soldul de mijloace băneşti rezultat în urma executării bugetului
pentru anul 2020, avizul Comisiei pentru buget, economie şi reforme din 10.12.2021,
în temeiul art.28 din Legea nr.397 - XV din 16.10.2003 “privind finanţele publice
locale”, Ordinului ministrului finanţelor nr.209 din 24.12.2015 „Privind elaborarea,
aprobarea şi modificarea bugetului”, art.14 alin.(2) lit.(n) din Legea R.M. nr.436-XVI
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, decizia consiliului local nr.6/4
din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului or.Codru pentru anul 2021”,
Consiliul oraşului Codru DECIDE:

1. Se rectifică bugetul oraşului Codru pentru anul 2021 prin repartizarea soldului
de mijloace băneşti format la 31.12.2020, conform anexei nr.1;
2. Se distribuie mijloacele financiare din fondul de rezervă pentru anul 2021 la
prezenta Decizie pentru acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor socialmente
vulnerabile, conform Anexelor nr.1  și nr.2.
(F1F3-1070, P1P2 - 9012, P3-00291, Cod Eco -272600)
3. Serviciul evidentă contabilă va opera modificările de rigoare în bugetul or.Codru
pentru anul curent, în conformitate cu prevederile prezentei Decizii.
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru buget
şi finanţe, economie şi reforme din cadrul Consiliului or. Codru.

Preşedinte de şedinţă _____________

Contrasemnat:
Secretar al  Consiliului Ruslan Cazacu



Anexă nr.1 
la proiectul de 

decizie a Consiliului or.Codru
                                           nr. 7/    din           decembrie 2021    

                                      
Linia bugetară Destinaţia mijloacelor             Cod ECO Alocaţii

aprobate,
lei 

Autoritati
legislative si
executive
F1F3-0111
P1P2-0301
P3- 00005

Servicii de paza  pentru patrimoniul
or. Codru

222940 Servicii de pază 220 000

Dezvoltare
comunala si
amenajare
F1F3 -   0620
P1P2 -   7502
P3     -   00333

- Reconstrucția stadionului de
minifotbal din str. Schinoasa Deal,
nr.7, or. Codru pe terenul cu nr.
cadastral 0131131086 (Lucrari
suplimentare de amenajare )

312120
Reparații
capitale ale
construcțiilor
speciale

85 800

Aprovizionare
cu apă și
canalizare
F1F3 -   0630
P1P2 -   7503
P3     - - 00431

Reabilitarea tronsoanelor de apeduct
din str. Schinosica, str.Molocanilor,5,
str-la Molocanilor, 1-5 si str-la 1,
Schinoasa Deal, or.Codru, mun.
Chisinau

337110 Procurarea
materialelor de
construcţie

170 000

Instituţia
Aparatul
primarului -
11190
F1F3-1070
P1P2-9012
P3-00291

Repartizarea ajutoarelor financiare
unice persoanelor socialmente
vulnerabile din fondul de rezervă
pentru anul 2021

272600 Ajutoare banesti 91 900

  Total 567 800
 

Preşedinte de şedinţă _____________
Contrasemnat
Secretar al Consiliului Ruslan Cazacu


