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Decizia nr.3.18  

,,Cu privire la redestribuirea alocațiilor 

bugetare pe anul 2021” 

În conformitate cu art.12.27 din Legea nr.397 din 16.10.2003 ,,Privind finanțele publice 

locale”, art.14(2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administrația publică 

locală”,Regulamentul privind constituirea Fondului de rezervă al C.O.Leova și utilizarea 

mjloacelor acestuia,abrobat prin decizia Consiliului orășenesc nr.9.1 din 09.12.2020 și în 

legătură cu necesitatea de efectuare a unor cheltuieli neprevăzute în buget pe anul 2021, 

Consiliul orășenesc Leova 

                                         Decide 

1. A mări partea de venituri a bugetului Primăriei orașului Leova pe anul 2021 în sumă de 

                                                                     142200 lei, 

din care:  

- cod ECO 144124 ,,Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru 

institutiile bugetare”                                                              75200 lei; 

- cod ECO 144114 ,, Donații voluntare pentru cheltueli curente din surse interne  

penru instituțiile bugetare”                                                                                       67000 lei                                                                                     

2. A mări partea de cheltuieli a bugetului Primăriei Leova pe anul 2021 cu  142200 lei: 

 -la Grupa funcțională 01; Subprogram 0301; Activitatea 0111;  

codul ECO 222990 ,, Servicii neatribuite altor aliniate”                               75200 lei; 

codul ECO 222500 “ Reparația curentă “                                                           67000 lei. 

     

3. A aloca mijloace financiare cu sursa de acoperire din Fondulde rezervă a Primăriei 

Leova pe anul 2021 în sumă de                      7000 lei,  

Pentru acordarea ajutorului financiar Dlui Lupașco Sergiu, în legătură cu suportarea 

cheltuelilor pentru deplasarea în orașul Scopje,Macedonia la Campionatul European U-23 

seniori.                                                                                                                2000 lei 

Pentru acordarea ajutorului financiar Dlui Rîngaci Irina, campioana europeană la lupte 

libere                                                                                                                     5000 lei 

4. Executarea prezentei decizii se pune în seama contabilului-şef   d. Manalachi Maria.  

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Leova d. Bujorean 

Alexandru  

 

 Preşedintele şedinţei      

     “Contrasemnat”  

 Secretar al Consiliului  G. Şcedrova 
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