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Proiect de D E C I Z I E 
 

 

Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului  

Primăriei muicipiului Edineț pentru anul 2022 

               

         În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală”; în conformitate cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale nr. 181 din 25.07.2014 și ținând cont de prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 397 din 

16.10.2003 privind finanțele publice locale; Legea nr. 112 privind modificarea Legii bugetului de stat 

pentru anul 2022 nr. 205/2021, prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat la 

bugetele locale pentru  anul 2022; luând ca bază alocaţiile de la Consiliul Raional Edineţ în 

conformitate cu Deciziei 1/22 din 08.02.2022 şi analizînd veniturile proprii; având în vedere avizul 

comisiei pe problem economico – financiare și comerț; 
 

Consiliul municipal Edineţ, DECIDE: 
 

1. Se aprobă corelarea bugetului Primăriei municipiului Edineț atît la partea de venituri cât și la partea 

de cheltuieli prin majorare cu suma de 4569,3 mii lei, ce constituie transferuri de la bugetul de Stat, 

suport financiar de la Consiliului Raional Eduneț şi venituri proprii, inclusiv: 

- 2843,8 mii lei transferuri cu destinaţie specială pentru ramura învăţămînt pentru alimentaţie, 

energia electrică, gaze, combustibil; 

- 146,9 mii lei venituri proprii (mijloace speciale); 

- 113,4 mii lei (suport financiar pentru achitarea plății de studii elevilor la Școala de muzică 

„Ghenadie Ciobanu”); 

- 1000,0 mii lei (suport financiar (contribuție) pentru proiecte investiționale); 

- 245,2 mii lei (suport financiar pentru amenajarea bazinului acvatic din Grădina Publică „Vasile 

Alecsandri” din mun. Edineț); 

- 220,0 mii lei (suport financiar pentru achiziționarea vechiculului nou pentru transportarea 

deșeurilor menajere); (suma a fost executată din surese proprii conform Deciziei Consiliului 

mun. Edineț nr. 2/3 din 7 martie 2022). 

2. Se pune în sarcina specialistul Primăriei municipiului Edineț pentru probleme economice, buget și 

finanțe d-nei Moșneaga Snejana executarea prezentei Decizii. 

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii revine contabilei – șef a Primăriei municipiului Edineț 

d-nei Strîmbanu Lilia. 

4. Sub răspunderea secretarului Consiliului municipal Edineț, dl. Morari Mircea, prezenta Decizie se 

publică în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

   Iniţiatorul proiectului                           C. Cojocari, primar 

                                  Autorul proiectului                                 S. Moşneaga, specialist                               

                                  Avizat                                                       M. Morari, secretar CM 

        Coordonat                                               D. Gladiniuc, specialist 
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