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Decizia nr.4.1.

,,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” 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 562650 lei, din care:

- cod ECO 191420 ,, Transferuri capitale primate cu destinație special între
instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I” (S3S4 296)

562650 lei.
2. A mări partea de cheltuieli a bugetului Primăriei Leova pe anul 2021 cu

562650 lei:
- la Grupa funcțională 04 ; Subprogram 6402; Activitatea 00154; codul ECO

312120 ,,Reparații capitale ale construcțiilor speciale” 562650 lei.

3. A mări partea de venituri a bugetului Primăriei orașului Leova pe anul 2021
în sumă de 70000 lei, din care:

- cod ECO 141533 ,,Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă”
60000 lei;

- cod ECO 142215 ,, Plata pentru certificatele de urbanizm” 10000 lei
4. A mări partea de cheltuieli a bugetului Primăriei Leova pe anul 2021 cu

suma de 70000 lei
- la Aparatul primarului ( F1F3 O62O; P1P2 75O2; P3 OO333) ,,Amenajarea

orașului” Cod ECO 222400 pentru servicii de transport    20000 lei;
- la Aparatul primarului ( F1F3 O111; P1P2 0301; P3 00005) ,,Autorități

legislative și executive” Cod ECO 282100, pentru servicii de topografie și geodezie
50000 lei;

5. A mări partea de cheltuieli a bugetului Primăriei orașului Leova pe anul
2021 din contul mijloacelor obținute din ,,Vînzarea terenurilor” Cod ECO 371210
cu suma de 1380390 lei după cum urmează:

- la Aparatul primarului (F1F3 O62O; P1P2 75O2; P3 OO333) ,,Amenajarea
orașului” 335000 lei

- Cod ECO 312110, procurarea construcției la intrarea în oraș 110000 lei



-Cod ECO 319220, pentru pavarea străzilor din oraș 200000 lei
- Cod ECO 316110, pentru procurarea blocurilor sanitare în oraș 25000 lei;
- la Aparatul primarului (F1F3 O451; P1P2 64O2; P3 OO154) ,,Gospodăria

drumurilor”Cod Eco 312120, pentru plombarea străzilor din oraș          200000 lei;
- la Aparatul primarului (F1F3 O630; P1P2 7503; P3 O337) ,,Aprovizionarea

cu apă și canalizare”Cod Eco 282900, pentru contribuția proiectului privind
construcția rețelelor de canalizare 718390 lei;

- la Grădinița Romanița (F1F3 O911; P1P2 8802; P3 OO199) Cod ECO
313120,pentru reparația rețelelor de apă caldă 127000 lei;

6. A mări partea de venituri a bugetului Primăriei orașului Leova pe anul
2021 în sumă de 420000 lei, din care:
- cod ECO 114426 ,, Taxa pentru salubrizare” 420000 lei
7. A mări partea de cheltuieli a bugetului Primăriei Leova pe anul 2021 cu suma de
420000 lei:

- la Aparatul primarului (F1F3 O62O; P1P2 75O2; P3 OO333) ,,Amenajarea
orașului”, Cod ECO 222990, pentru servicii de salubrizare                     420000 lei

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

9. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Primarului oraşului Leova
d. Bujorean Alexandru.

Preşedintele şedinţei
“Contrasemnat”

Secretar al Consiliului G. Şcedrova


