
REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLruL ORA$ENESC $TEFAN VODA

DECIZLEnr.4/2
din 18 mui 2019

Cu privire la modificarea gi completarea deciziei
Consiliului ordgenesc nr.8l2 din 10.12.2018

,,Cu privire la aprobareabugetului oragului

$tefan Vodd pentru anul2019"

in conformitate cu prevederile art.2 a\in(2), art.l8 alin.(2) din Legea nr. 397-XV
din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale; Regulamentul privind
constituirea fondului de rczewd al Consiliului ord$enesc $tefan Vodd qi utilizarea

mijloacelor acestuia, aprobatprin decizid Consiliului ordgenesc nr.1/3.1 din 26.02.2009;

Legea nr.181 din 25.07.2014 finanlelor publice qi responsabilitdlii bugetar-fiscale;

decizia Consiliului ordqenesc nr.8/2 din 10.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului

oragului $tefan Vodd pentru anul2019";
in temeiul art.l4 alin.(2) lit.n), art.t9 alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006

privind administra{ia publicdlocal6, Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE:

1. Se distribuie mijloace financiare din fondul de rezervd al bugetului oragului $tefan
Vod6 pe anul 2019 in sumd de 6000 (qase mii) lei, dupd cum urmeaz6:

2500 (doud mii cinci sute) lei, pentru acordarea ajutorului material veteranilor
celui de al Il-lea Rdzboi Mondial qi vdduvelor veteranilor celui de al Il-lea Rdzboi
Mondial, in legdturd cu Ziua Victoriei gi a comemordrii eroilor cdzuti pentru

independenla Patriei (conform anexei nr.l);
3500 (trei mii cinci sute) lei, pentru acordarea ajutorului unic anual gi cu prilejul
jubileelor de v6rstd (65,70,75,80,85...ani) Cetdlenilor de Onoare ai or.$tefan
Vod6, conform prevederilor Regulamentului cu privire la conferirea Titlului
"Cetdlean de Onoare a oraqului $tefan Vodd", aprobat prin decizia Consiliului
ordgenesc $tefan Vodd nr.3ll5 din 18.08.2017(conform anexei nr.2).

2. De a modifica spre micgorare partea de cheltuieli ale bugetului ordgenesc pentru anul
2019, dupd cum urmeazS:

cod eco 337110 ,,Procurarea materialelor de construclie" grupa

750206200033311085 ,,Gospoddria Serviciilor Comunale (amenajarea oragului)"
cu 16000 (gaisprezece niii) lei;
cod eco 253000 ,,Subsidii acordate organizatiilor obstegti" grupa
860208120023011085 ,,Cultura, sport, tineret" cu 16000 (gaisprezece mii) lei.

3. De a modifica spre majorare partea de cheltuieli ale bugetului ordqenesc pentru anul
2019, dup6 cum urmeaz[:

grupa 084085080024211085 ,,Alte servicii in domeniul culturii, cultelor qi

odihn6" cod eco 337110 ,,Procurarea materialelor de'construclie" cu 16000
(qaisprezece mii) lei;



253000 cod eco ,,subsidii acordate organizatiilor obstesti" grupa

011103010000911085 ,,Cont disponibil" cu 16000 (qaisprezece mii) lei.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie contabilului-gef al primdriei, dnei

Alexandra Frolenco.
5.Prezenta decizie se aduce la cunoqtintd:

Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;

Contabilului-qef al primdriei;
Direcliei finanle $tefan VodS;
Prin afigare in locurile publice qi pe pagina web a primdriei.

Pregedintele gedinfei Nicolae Orlov

Contrase

Secretarul Consiliul Lilia Gondobescu
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