REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL ORA~ENESC SANGEREI

PRIMARIA sANGEREI
DECIZIA
nr.6/2 din 17.10.2017
Privi11d modificarea Deciziei 11r. 7/2 din 21.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea
hugetului primariei pentru anul 2017, in a doua lecturii"

Avind in vedere Nota de argumentare "Privind mod(ficarea Deciziei nr. 7/2 din 21.12.2016
,, Cu privire la aprobarea bugetului primariei pentru anul 2017, fn a doua lectura ", fn
conformitate aii.14 (2), lit. "f', "n" al Legit privind administrafia publica locala nr. 43 6-XVI din
28.12.2006, art. 60 ,Ji art. 6 J ale Legit finanfelor pub lice ,Ji responsabilitafii bugetar-fiscale
nr.18 l din 25.07.2014, art. 26 al Legit privindfinan{ele pub lice locale nr.397-XV din 16.10.2003,
arr.59, art. 60 {d art. 61 ale Legii privind actele normative ale Guvernului ,Ji ale alt or
autorita/ivale administrafiei publice centrale ~-i locale nr.317-XV din 18.07.2003, Setul
metodologic privind elaborarea, aprobarea ,Ji modi.ficarea bugetului, aprobat prin Ordinul
Nlinistrului Finan/elor nr.209 din 24.12.2015, Consiliul ora.$enesc S1ngerei, DECIDE:
1. Decizia nr. 7/2 din 21.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului primariei pentru anul
2017, in a doua lectura", cu modificarile, rectificarile $i corelarea operate prin deciziile
nr.8/1; nr.1/2; 1/5; 2/1; 2/2,· 2/3,· 2/5,· 4/3; 5/1 din 30.12.2016; 24.02.2017; 28.04.2017;
05.07.2017, 18.08.2017, se modifica $i se completeaza, cu expunerea urmatoarelor
puncte in redactie noua:
1.1. Pct. I Bugetul ora$enesc pentru anul 2017 la partea de venituri 'in suma de 23821,02 mii
lei $i la partea de cheltuieli in suma de 25293,48 mii lei, cu deficit bugetar de 1472,46
mii lei $i sursele de finantare din sold bugetar de 67, 72 mii lei.
1.2. Pct.2. "Sinteza veniturilor generale $i sursele de finantare ale bugetului primariei".
(Anexa 1) .

1.3. Pct.3. "Componenta veniturilor bugetului primariei" . (Anexa 2) .
1.4. Pct.4. "Resursele $i cheltuielile bugetului primariei pentru a.2017 conform clasificatiei
functionale $i pe programe". (Anexa 3).
2. Responsabil de monitorizarea $i executarea prezentei decizii se desemneaza dna Cojocaru
Rodica, contabil-$ef.
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