
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI

CONSILIUL COMUNAL
nfi,AN $tt

i'2-3 6 ; 5 3'2-3 5 ; e'mail: natalta'tnlun@nall'4t

Decizie nr.4/t

din 29 septembtc 2022

,,Cu privire la corelarea bugetului
nrimariei comunei Bdlineqti pe anul2022"
i; |.-;il art.!4, atin I din Legiinr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia public6

local6, art.z3 din Legeanr. zil -xv din 16.10.2003 privind finantele publice local9,

arr.55alin.(5) din regJanr. 181 din25 iulie 2014 privind finantelor publice qi responsabilitafli

bugetar - fiscale, Legea nr.260 din16.0g.2022privindmodificarea Legii bugetului de stat pentru

anul Z0ZZ nr.ZOS-l20Zt, Hotdrdrea Guvernului nr.15212022 cu privire la aprobarea

Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului national pentru

deivoltare regional gi locat. Itbaza Hotdrdrii Guvemului ttr.2312022 cu privire la aprobarea

Documentulu iunic de program pentru aili 2022-2024 qi Deciziei Consiliului Nalional de

coordonare a dezvoltdii reglonale qi locale rc.13122 din 8 august2022, cu privire la aprobarea

planului anual de finantare din mijloacele FNDRL pentru 2}2z,Deciziaconsiliului local nr.4/10

din 10.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului primariei comunei BdlSneqti pentru anul

2022. in II-a lectura qi avizul pozitiv al comisiilor de specialitate consiliul communal Bdldneqti,

DECIDE:
1. Se aprob6 corelarea bugetului primariei comunei Bdldneqti pentru anv|2022 in concordanta cu

Legea bugetului de Stat pentru am1,2022, dupa cum vrmeza"
- Li partea de VENITURI se mareste cu -7875092'00lei ;

Cod ico lgl2ll- Transferuri curente primite cu destina{ie speciald intre bugetul de stat qi

bugetele locale de nivelul I pentru invapmantul preqcolar, primar, secundar general, special qi

complementar ( extraqcolar)- 13100.001ei. -

Cod Eco lgl420- Transferuri capitale primite cu destinalie speciald intre institutiile bugetului

de stat $i institutiile bugetelor locale de Nivelul I - 7861992-00 lei

- La nartea de GHELTUIELI se mareste cu - 7875092.00 lei ;
C. Ob ,,tnuap-attf' subprogramul 8802 ,, Educalie timpurie", cod institufie - 10187, gridiniJa

Bdldneqti,
cod eco 211180 - ,, Remunerarea muncii -13100'00 lei,

Ct.Oe ,Gospodariade locuinte gi gospodaria serviciilor comunale.7503 Aprovizionarea cu api qi

canalizare,-activitatea 00319 - Proiecte in investitii publice, cod institulie 11126 Aparatul

primarului.^cod 
Eco 319220 - Construclii speciale in curs de executie-7861992.001ei

2.Responsabil privind inoepticiea prezentei decizii se pune in seama d-nei Stamati Elena,

contabil-qeft la Primdria comunei Bdldneqti.
Bdldneqti, Pfiac
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