
REPUBLICA MOLDOVA
RATONUL $TETAN VODA

CONSILIUL LOCAL TALMAZA

\/D-4238, s.Talmaza, str.27 August, tel. fax (242) 47-2-38, e-mail: primariatalmaza@gmail.com

DECIZIA nr. 1.1
din27 ianuaie2A20

Cu privire la corelarea bagetului.

ln conformitate cu art.24 alin.(I) din Legea privind finantele publice locale nr. 397-XV din
16.10.2003 9i art.55,alin(5) al Legii nr.181 din 25 iulie 2014 privind finantele publice pi

responsabilitftile bugetar-fi scale;

Jinind cont de prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2020 pnn Legea nr.172 din
19.12.2019. In scopul asigurdrii ajustiirii bugetului local aprobat pe anul 2020 prin decizia
Consiliului local nr.4.1 din 20.12.2019 cu volumul transferurilor de la bugetul de stat citre
bugetul local pentru amtl 2020 conform Legii nr.I12 din 04.09.2019 Cu privire la modificarea
legii bugetului de stat pentru anul2020 nr.303/2018;

In temeiul art.14 alin.(2) lit. "n" gi 14 alin. (3) al Legii R. Moldova privind Administralia
Public[ LocalS nr.436-XM din 28.12.20A6 gi avizul comisiei de specialitate, Consiliul Local

DECIDE:

1. De a corela bugetul local pe amil,2020, aprobat prin Decizia Consiliului local Talmaza nr.4.1

din 20 decembrie 2019 in concordan{I cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 cu

modific[rile gi completdrile ulterioare dup[ cum urmeaz6:

1.1. Punctul I va avea urmitorul cuprins "Bugetul local se aprobi la venituri gi cheltuieli in suml
de 12123,3 mii lei.

Anexa nr. l, se anexeazdin redactie nou6;

Anexa nr.2, se anexear.din redaclie nou6;

Anexanr.3, se anexeazilin redactie noui;
2. tndeplinirea prezentei decizii se pune pe seama contabilului gef E.Deliu.

3.Controlul asupra executirii deciziei se incredinfeazl d-nului Eugeniu Prutean, primarul satului.

4.Prezenta decizie intri invigoare din momentul adoptirii.
5. Prezenta decizie se comunic6:
- contabilitd{ii primdriei;
- Oficiului Teritorial Ciugeni al Cancelariei de Stat;

- prin publicare in Registrul de Stat al Actelor Locale;
- Locuitorilor satulur pu pe panoul informativ, plasarea pe pagina web qi a refelelor de

Pregedintele Cristina \rREMERE

Natalia JURAVSCHI
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