REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul Sătesc COJUŞNA

Peспублика Молдова
Сельский Совет КОЖУШНА

Raionul Străşeni
PRIMĂRIA

Страшенский район
Примэрия

Proiect
DECIZIE nr. 6.1
din 31.10.2017
Cu privire la rectificarea bugetului local
pentru anul 2017 și alocarea resurselor financiare
În conformitate cu art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare; art. 5 (1) al Legii
Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827XIV din 18 februarie 2000; Legea finanţelor publice şi responsabilităţile bugetarfiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,
Consiliul local DECIDE:
1. Se modifică planul prin majorare, la compartimentul „Venituri” de la
supraîncasarea impozitelor:
• 111121 (impozitul pe venit persoanelor fizice aferente declarațiilor
depuse) – 2800 lei;
• 113140 (impozitul funciar încasat de la persoane fizice) – 3900lei;
• 113230 (impozitul pe bunurile imobiliare achitate de către persoanele
juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea
estimată (de piață) a bunurilor imobiliare – 3700 lei;
• 113240 (impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele
fizice – cetățeni din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare
- 3500 lei;
• 114522 (taxa pentru patenta de întreprinzător) - 1000 lei;
• 142211 (taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT
– 5300 lei;
Total venituri 20200 lei;
2. Se modifică planul, prin majorare și redistribuire, la compartimentul
„Cheltuieli”, la următoarele instituții și se alocă:
• Acțiuni generale (5009 Administrarea patrimoniului de stat) Cod ECO
371210 (realizarea terenurilor) minus 384800 lei;

• Aparatul primarului – 10718 (0922 Învăţămîntul liceal, 8806
Învăţămîntul liceal, 00203 Învăţămîntul liceal) Cod ECO 222500
(servicii de raparaţii curente) – minus 320000 lei;
• Aparatul primarului – 10718 (0111 Autorităţile executive şi
legislative, 0301 Exercitarea guvernării, 00005 Activitatea
executivelor locale) Cod ECO 314110 (Procurarea maşinilor şi
utilajelor) – plus 10000 lei; Cod ECO 222120 (Gaze) – plus 20000
lei; Cod ECO 336110 (Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
rechizitelor de birou – plus 30000 lei;
• Aparatul primarului – 10718 (0111 Autorităţile executive şi
legislative, 0301 Exercitarea guvernării, 00009 Servicii de suport)
Cod ECO 222990 (Servicii neatribuite altor aliniate) – plus 97000
lei;
• Aparatul primarului – 10718 (0630 Aprovizionarea cu apă, 7503
Aprovizionarea cu apă şi canalizare, 00319 Proiecte de investiţii
publice) Cod ECO
319230 (Instalaţii de transmisie în curs de
execuţie) – plus 225000;
• Aparatul primarului – 10718 (0451Transportul rutier, 6402
Dezvoltarea drumurilor, 00154 Implementarea programelor de
construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice) Cod ECO
319240 (pregătirea proiectelor) plus 300000 lei,
• Aparatul primarului – 10718 (0620 Dezvoltarea Comunală şi
Amenajarea, 7502 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor
comunale, 00333 Amenajarea oraşelor, satelor) Cod ECO
222990(Servicii neatribuite altor aliniate) – plus 43000 lei;
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