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DECIZIE Nr.05/02

18 septembrie2020

,, Cu privire la modificarea bugetului locol,,

in baza Legii nr.435-XW din 28.12.2006 privind descentraliz:area
436-XW din 28.12.2006 privind administralia publicd locald art.l4 alin.2.lit.(n), Legea

finanlele publice locale nr.397-xv din l6.10.2003,ordinul MF nr.209 din 24.12.2015
aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea Si modificarea bugetului,
Mereni,

Mereni

Legii nr.

privire la
privire la
iliul local

6toarele

DECIDE:

1. Se indreaptd din soldul disponibil suma de 5000.00 lei mijloace re la
urmAtoarea linie bugetara: pentru acordarea ajutolului unic lalie, dl
Sirbu Mihail in sumd de 5000,00 lei la urmdtoarea lirrie bugetard:

S2(21)F3 (1099) PtPz (9019) P3 (00348) Aparatul Primarului la
coduri eco:
Cod ECO 272600 ajutoare unice populafiei - 5000,00 lei

2. Responsabil contabil gef dna Stratu Natalia.

Preqedinte al qedin Larisa

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului Alina G

Inna
Прямоугольник



CONSILIUL LOCAL MERENI
Comisia pentru economie, buget qi finanle

AYIZ
din L8 septembrie2020
la proiectul de decizie

in temeiul art.22 al Legii privind odministralia publicd locald nr.

28.12.2006, precum Si tn conformitate cu Regulamentul privind constituirea Si
Consiliului Local Mereni, comisia de specialitate,

DECIDE:
Se recomande Consiliului local Mereni aprobarea proiectuhri de decizie

,, Cu privire la moditicarea bugetului local"

in baza Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentrolizarea administratfvd, Legii nr.

436-XW din 28.12.2006 privind administralia publicd locald art.l4 alin.2.lit.(n), Legea cu privire la

finanlele publice locale nr.397-XV din 16.t0.2003,Ordinul MF nr.209 din 24.12.2015 cu privire la

aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea Si modificarea bugetului, Consiliul local

Mereni,

4i6-XVI din

funclt'onarea

DECIDE:

l.Se indreapte din soldul disponibil suma de 5000.00 lei mijloace
urmdtoarea linie bugetara:

pentru acordarea ajutorului unic populalie, dnul Sirbu Mihail
5000,00 lei la urmetoarea linie bugetari:

s2(21)F3 (1099) PlPz (9019) P3 (00348) Aparatul Pr:imarului la

coduri eco:

Cod ECO 272600 ajutoare unice populaliei - 5000,00 lei

2.1.Se propune de adiugat pe ordinea de zii alocarea sumei de 5

pentru constructia unei po(iuni de drum (Spre CimiEeni).

2.2.5e propune construcfia sensului giratoriu la intersecfia str. 31 au cu str.

Unirii.

3.Responsabil contabil qef dna Stratu Natalia.

Pregedintele comisiei

Secretarul comisiei

sumi de

,00 lei

Inna
Прямоугольник


