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D E CI Z I E

din 17 ianuarie 2018 nr. 1/9 
or. Glodeni

Cu privire la modificarea bugetului local 
Glodeni pentru anul 2018.

în temeiul art.14 alin.(2) lit.f) si n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind 
finanţele publice locale”, art.4 alin.(l) lit.d) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, în legătură cu necesitatea 
de a efectua modificări a planului de venituri şi cheltuieli în bugetul local, Consiliul orăşenesc

1. Se modifică partea de venituri a bugetului Primăriei or.Glodeni pentru anul 2018 ( în 
legătură cu privatizarea apartamentelor în or.Glodeni), după cum urmează:

1.1. Spre majorare în sumă de 5,0 mii lei:
- cod ECO 415240 (Vînzarea apartamentelor către cetăţeni) -  5,0 mii lei;

2. Se modifică partea de cheltuieli a bugetului Primăriei or.Glodeni pentru anul 2018, şi 
anume:

2.1. spre majorare în sumă de 5,0 mii lei:
Programa 0301 Exercitarea guvernării, subgrupa 0111- Autorităţi legislative şi
executive, ORG.2- 10584 Aparatul primarului or.Glodeni, în sumă de 5,0 mii lei :
- cod ECO 337110 (Procurarea materialelor de construcţie) - 5,0 mii lei;

2.2. se precizează planul in sumă de (-10,0) mii lei:
Programa 5009 Administrarea patrimoniului de stat, subgrupa 0411- Servicii 

generale economice şi comerciale,ORG.2- 10584 Aparatul primarului or.Glodeni, în sumă de 
(-10,0) mii le i:

- cod ECO 371210 (Realizarea terenurilor) -(-10,0) mii lei;
2.3. spre majorare în sumă de 10,0 mii lei:

Programa 0301 Exercitarea guvernării, subgrupa 0111- Autorităţi legislative şi
executive, ORG.2- 10584 Aparatul primarului or.Glodeni, în sumă de 10,0 mii le i:
- cod ECO 222990 (Servicii neatribuite altor aliniate) - 10,0 mii lei;

3. Se expun în redacţie nouă anexele nr. 1,2,3 la decizia Consiliului orăşenesc Glodeni 
nr.10/5 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Glodeni pentru anul 2018 
în a doua lectură (se anexează), după cum urmează:

3.1. în anexa nr.l ’’Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local
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Glodeni pe anul 2018” se substituie următorii indicatori:
- Venituri, total - suma 17510,3 mii lei se substituie cu suma 17515,3 mii lei;
- Cheltuieli, total -  suma 17510,3 mii lei se substituie cu suma 17515,3 mii lei;

3.2. în anexa nr.2 ’’Sinteza veniturilor bugetului local Glodeni pe anul 2017” se substituie 
următorii indicatori:

- Venituri, total - suma 17510,3 mii lei se substituie cu suma 17515,3 mii lei, inclusiv 
acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării -  suma 5.0 mii lei, si anume:

- cod ECO 415240 -vînzarea apartamentelor către cetăţeni suma 5.0 mii lei.

3.3. în anexa nr.3 ’’Resursele şi cheltuielile bugetului local Glodeni conform clasificaţiei 
funcţionale şi pe program” se substituie următorii indicatori:

- Cheltuieli recurente, în total - suma 17510,3 mii lei se substituie cu suma 17515,3 mii 
lei, prin rectificarea spre majorare părţii de cheltuieli a bugetului local în sumă de 5,0 mii lei, 
şi anume pe grupe principale:

3.3.1. Servicii în domeniul economiei, grupa principală 04 conform clasificaţiei 
funcţionale, în sumă de (-10,0 mii lei), inclusiv:

a) Administrarea patrimoniului de stat, programa 5009, în sumă de (-10,0 mii lei).
3.3.2. Servicii de stat cu destinaţie generală, grupa principală 01 conform clasificaţiei 

funcţionale în sumă de 15,0 mii lei, inclusiv:
a) Exercitarea guvernării, programa 0301, în sumă de 15,0 mii lei (se substituie suma 

2637,6 mii lei cu suma 2652,6 mii lei);
4. De acordat ajutor unic social d-nei Mesca Lucia, locuitoare a or.Glodeni, str.Mihai 

Viteazul, 18, în sumă de 10,0 mii lei, pentru copilul bolbav de cancer, de la programa 9019- 
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni ECO 272600 (ajutoare băneşti).

5. De acordat ajutor unic social d-lui Ursu Ion, locuitorul or.Glodeni, str.C.Stere, 64, în 
sumă de 20,0 mii lei, în legătură cu naşterea cvadrupleţilor, de la programa 9019- Protecţia 
socială a unor categorii de cetăţeni ECO 272600 (ajutoare băneşti).

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de 
specialitate a Consiliului orăşenesc Glodeni pentru activităţi economico-financiare,
( preşedinte - dl A.Bordea).
Au votat: 20

Pentru: 20 Contra: 0 S-au abtinut:0
»

Preşedintele şedinţei consiliului

Svetlana Subţire, secretarul consiliului

Secretarul consiliului orăşenesc

Conform originalu

Iurii Evteev 

Svetlana Subţire


