REPUBLICA MOLDOVA
RATONUL $TEFAN VODA
CONSIUUL LOCAL TALMAZA
MD-4238, s. Talmaza, str.27 August, tel.fax(2{Z) 4l-2-38, prim_talm@mail.ru

DECIZIA nr.l.2
din 15 februarie 2019
privire la scecutarea bugetului
local pentru anul 2018
Cu

Avind in vedere raportul dnei , contabil qef qi avinal pozitiv al comisiilor de specialitate,
in baza art. 12(3), art.24 ( 1) lit. e), art. 73(3), (a) din Legea nr. 1 8 I finantelor publice qi
responsabilititii bugetar-fi scale,
in conformitate cu art.31 din Legea w.397 XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale,
cu modific[rile gi completlrile ulteloare;
in conformitate cu art.1,4 (2) lit. "n"' $i art.19 (3) qi (a), 20 (1), (3), (5) al Legii Republicii
Moldova privind Administralia Publicl Locald,nr.436-XVl din 28.12.2006, Consiliul local

DECIDE:
1. Bugetul reprezintd o expresie financiarS, unde sunt prevlzute qi autorizate veniturile

qi

cheltuieli ale comunitelii.
Bugetul local la capitolul venituri pentru anul2018 a fost executat in sum[ de
9 661 372,0lei fat6 de planul precizatpe perioada de gestiune 9 822 408,0 lei adic[ este
indeplinit cu 98,4 o/s din suma precizatiqi95,T oA fald de perioada anului precedent.
La capitolul cheltuieli pentru 12 luni a fost executat in sum[ de 9 271 975,0Iei fala de planul
precaat pe perioada de gestiune I0 796 108,0 lei adici este indeplinit cu 85.9 % qi faf6 de
planul aprobat cu103,1 o/o fath de anul precedent cu 99,8 la suti.
Nota informativd se anexeazd
2.Primarui satului in comun cu contabilitatea:
- vor consolida eforturile tuturor executorilor de buget in vederea asigurflrii unei gestiondri a
mijloacelor bugetare;
- vor asigura elaborarea Si realizarea mdsurilor de ajustare a cheltuielilor bugetului primlriei in
scopul abtinerii de plin de efectuare pind la finele anului a unor cheltuieli, de la care institutiile
publice ar putea sI se dezicd;
- vor intreprinde misuri in scopul optimiz6rii cheltuielilor, respectarea limitelor de alocalii
bugetare qi neadmiterii asupra cheltuielilor;
- vor intreprinde mdsuri intru asigurarea datoriilor bugetare gi creditoare (cu termen de achitare
expirat) existente.
3. Prezenta decizie se comunicd:
- Oficiului teritorial C6uqeni al Cancelariei de Stat prin includerea in RSAL;
- Directiei generale Finanle $tefan Vod[;
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