
REPUBLICA MOLDOVA
coNsrLIUL oRA$Axnsc $TEFAN vonA

DECIZIE nr. 5/1

din27 noiembrie2020

Cu privire la corelarea bugetului
origenesc pentru anul 2020

in conformitate cu prevederile art.23 din Legea ttr. 397-XV din 16.10.2003 privind
finantele publice locale; art.55 alin.(5) al Legii nr.l8l din25.07.2014 privind finantele publice
gi responsabilitdtii bugetar-fi scale;

linind cont de Hotdrdrea Guvernului nr.621 din 12.08.2020 cu privire la alocarea

mij loacelor financiare;
in scopul asiguririi ajustdrii bugetului ordqenesc pentru anul 2020 aprobat prin decizia

Consiliului ordqenesc nr.l0/7 din 13.122019 cu volumul transferurilor de la buget de stat c[tre
bugetul ordqenesc pentru anul2020 conform modificdrilor operate prin Hotdrdrea sus-numit6;

in temeiul art. 14 alin. (2) lit. n), art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XW din 28.12.2006
privind administratia publicd 1ocal6, Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE :

1. De a corela bugetul oraEului $tef4n Vodd pentru.anul 2020, aprobat prin decizia

Consiliului.or6;enesc nr.l\l7 din 13.12.2019 cu modificdrile qi completdrile ulterioare in
concordanla cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 ttr.l72 dn 19.12.20L9 cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, dupl cum urmeazd:
1.1. Punctul 1 va avea urmitorul cuprins "Se aprobd bugetul oraqului $tefan Vodl pentru

anul2020la venituri in sumd de 25468,6 mii lei qi cheltuieli in sumd de 25468,6 mii
lei;

1.2. Totodat[, corespunzdtoro se aprob[ anexele nr.l, nr.2, ffi.3, nr.4 se anexeazd in
redac{ie noud (corelate), conform anexelor ru.l,nt.2, nr.3, nr.4.

2. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie contabilului-qef al primdriei, dnei
Alexandra Frolenco.

3. Prczentadecizie intri in vigoare din momentul adoptdrii.
4. Prczenta decizie poate fi contestatd prin cerere prealabild la Consiliul or[qenesc $tefan

Vod6, in termen de 30 zile de la data comunicdrii, potrivit Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 1 16/201 8.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoqtintd:
Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Contabilului-qef al primdriei;
Directiei Generale Finante $tefan Vodd;
Prin afiqare in I

Pregedintele Artur Lebedev

Anastasia Sirbu
C,

Secretarul C

blice gi pe pagina web a primdriei.


