RЕРIIВLIСЛ MOLDOVA
CONSILшL RAIONAL слuýш,tчl

DEClZ|E

пr.4/22
din 25 iunie 2021
Сu рriчirе la mоdifiсаrеа Deciziei Consiliului rаiопаl
Сйu;епi пr.9/1 din 04 decembrie 2020 ,,Crr рriчirе la
аргоЬаrеа Ьчgеtului raional Сйu9епi репtrч anul 2021"

Avind in чеdеrе Decizia Consiliului rаiопаl Сйugепi, пr.3l2] din 14 mаi 202l ,,Cu privire

la

dеfаlсаrеа in bugetul raional CйuEeni а unei реЦi din profitul net al intreprinderii Municipale ,,Centrul
Stomatologic Raional СёuЕепi pentru anul 2020",
in conformitate сч ar1.62 al Legii cu privire la actele normative, пr.100 diп 22.|2. 201.7 ,
cu агt.4 (2) l ) lit.b), 28 (2) lit,a), 32 lit,a), din Legea privind finan|ele publice locale, пr.397-ХV din
l6 l0.2003,
in temeiul art. 4З (2) qi аб din Legea privind adminlstra{ia public1 lосаlё, пr,436-ХVI din
28.12.2006, Consiliul raional Cluqeni D Е С I D Е:
1. Se modificd Decizia Consiliului raional C5ugeni, пr. 9/l din 04 decembrie 2020 ,,Cu privire la
арrоЬаrеа bugetului raional Clugeni pentru апuI' 2021", dupЁ cum чrmеаzЁ:
1.1. in pot.l al Deciziei Consiliului raional Clugeni пr, 9/l din 04 decembrie 2020 ,,Cu privire 1а
арrоЬагеа bugetului raional Cбugeni pentru anul 202l" suma арrоЬай а bugetului raional pentru апчl
2021 se modifici la venituri si cheltuieli 9i se micEoreazё" сu 3,4 mii lei.
1.2. in anexa пr.1 ,,lndicatorii generali gi sursele de fiпапýаrе а bugetului raional Cluqeni pentru anul
2021", in capitolul I,,Venituri, total", pct.1.,,Venituri de bazi" qi in capitolul П,,Cheltuieli,toиl" in
colonila,,suma, mii lei'" sumele se micgoreazl cu 3r4 mii lei.
1.3. In апеха пr.2 ,,Componenta veniturilor bugetului rаiопаl CЁuqeni pentru anul 2021" in capitolul I
,,Venituri,total" qi pct.1.,,Venituri generale", subpunctul 1.3. ,,Dividente primite" Ei aleniatul ,,Defalcбri
de la profitul net al intreprinderilor de stat(municipale) in bugetul local de nivelul IГ' in coloni,ta ,,suma,
nrii lei" sumele se miс;оrеаzб cu 3,4 mii lei.
1.4. in anexa пr.3 ,,Resursele qi cheltuielile bugetului raional сопfоrm clasifica{iei funclionale gr ре
programe pentru anul 202l" in rбndul,,Cheltuieli сurепtе, in total", in grupa principali,,Seгvicii de stat
cu destinalie generalЁ", in rAndul ,,Resurse,toИl", ,,Rеsursе generale", Cheltuieli toИl" si in
рrоgrаmul/suЬрrоgrаmul ,,sегчiсiul de suport pentru ехеrсiИrеа guvemlrii" in colonila ,,suma, mii lei"
sumele se miсýоrеаzб cu 3r4 mii lei
1.5. In anexa пr.4 ,,Sinteza cheltuielilor ре institugiile finanlate din bugetul raional
pentru апl| 2021" in rindul ,,Cheltuieli, total", in pct. 1. ,,Servicii de stat cu destinatie generalй:" 9i
aleniatul ,,rераrа!ii gi investigii capiale centralizate" in colonila,,suma, mii lei" sumele se miсаоrеаzб cu
3,4 mii lei, in continuare dupi text.
2. Prezenta Decizie se comunicb:
- Preqedintelui raionului Cйugeni;
- Aparatul PreEedintelui raionului;
- Direc{ieifinanleCйugeni;
- Oficiului Teritorial Cйuqeni al Cancelariei de Sиt;
Populatiei raionului рriп intermediul plёslrii ре pagina WEB а Consiliului rаiопаl Cёuqeni qi in
Registrul de stat

-

"' ":rP:]::ffi,\
PEýEDINTELE
EDINTELE
ýEDI

oeg

sвгiiь}iffi

Ф}YЩ"*;ýЁ*;ffi*NI
фр

ОхапаСiкrшч

