REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLruL ORA$ENESC $TEFAN VODA

DECIZIEnr.3/1
din 09 aprilie 2019
Cu privire la modificarea gi completarea

deciziei Consiliului orIgenesc nr.8l2 din
10.12.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului
oragului $tefan Vodd pentru anul20l9"

conformitate cu prevederile art.2 aIin.(2), art.l8 alin.(2) din Legea nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 privind finanJele publice locale; Regulamentul privind constituirea fondului de rezervd
al Consiliului ordqenesc $tefan Vodd qi utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin decizia Consiliului
origenesc nr.l/3.1 din26.02.2009; Legea nr.l8l din25.07.2014 finanfelor publice qi responsabilitdfi
bugetar-fiscale; decizia Consiliului ordgenesc nr.8/2 din 10.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului
oragului $tefan Vodd pentru anul2019";
in temeiul art.I4 alin.(2) lit.n), art.l9 alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administratia publici loca16, Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE:

in

l.

Se distribuie mijloace financiare din contul disponibil la 0l .01.2019 pentru efectuarea
cheltuielilor curente in sumd de 1100000 (Un milion una sutd mii) lei, inclusiv:
795000 (gapte sute nou6zeci qi cinci mii) lei la 9r.75030600033311085 ,,Gospoddria serviciilor
comunale", cod eco 3l2ll0,,Pavarsa unei porfiuni de trotuar pe strada TestemiJanu";
156000 (una sutd cincizeci qi gase mii) lei la 9r.880209110019909094,,Grddini1a de copii
nr.3", cod eco 222500,,Reparafii curente ale cl6dirilor";
130000 (una sutd treizeci mii) lei la 9r.750206200033511085 ,,Iluminarea stradal6", cod eco
3l2ll0 ,,Iluminarea stradali in cartierul parcului Mihai Eminescu pe strada Libert6lii a
oragului $tefan Vod6";
19000 (noudsprezece mii) lei la 9r.750306300033711085 ,,Gospoddria comunal6/apa", cod eco
222990,,Lucrdri de testare gi reglare repetatd a cazanelor pe gaz natural Centrala termicI nr.3
or. $tefan Vodd str.Constructorilor".
2. Se distribuie mijloace financiare din fondul de rezewd, 9r.080201690002003651 cod eco 281900
al bugetului or.$tefan Vod6 pentru anul 2019 in sumd de 15000 (cincisprezece mii) lei, inclusiv:
5000 (cinci mii) lei - dlui Demianov Petru, pentru tratament indelungat;
5000 (cinci mii) lei - dlui ZmeuVarsanovie, pentru tratament indelungat;
5000 (cinci mii) lei - dlui Botezat Grigore (decesul fiului).
3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie contabilului-gef al primdriei, dnei Alexandra
Frolenco.
4.Prezenta decizie se aduce la cunogtinfd:
Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Contabilului- gef al primdriei ;
Direcliei finante $tefan Vod6;
pe pagina web a primiriei.

-*Ps.sls
Pregedintele gedin

Nichifor Giqtemulte

Lilia Gondobescu

