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09.12.2020                                                                                    
      Proiect 

Decizia nr. 9.1 
 

„Cu privire la aprobarea bugetului   

orăşenesc Leova pe anul 2021” 
 

 În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 397-XV din 

16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc Leova 
 

Decide: 

 

1. Bugetul Primăriei oraşului Leova pe anul 2021 se aprobă la partea de 

venituri în suma totală de 23902,8 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă totală 

de 23902,8 mii lei. 

2. Se aprobă:  

2.1 Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului Primăriei 

orașului Leova pe anul 2021 conform anexei nr. 1; 

 2.2 Componența veniturilor bugetului Primăriei orașului Leova pe anul 

2021 conform anexei nr. 2; 

 2.3 Cotele impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 conform anexei 

nr. 2.1; 

2.4 Resursele și cheltuielile bugetului Primăriei orașului Leova  pe anul 

2021 conform clasificației funcționale și programe conform anexei nr. 3; 

 2.5 Cheltuielile bugetului Primăriei orașului Leova pe anul 2021 pe 

instituții bugetare conform anexei nr. 4 

2.6 Sinteza proiectelor de investiții capitale ale bugetului Primăriei orașului 

Leova pe anul 2021 conform anexei nr. 5; 

 2.7 Efectivul – limită pe personal pe autoritățile/instituțiile bugetare 

finanțate din bugetul Primăriei orașului Leova pe anul 2021 conform anexei nr. 6; 

 2.8 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată pe 

instituțiile bugetare finanțate de la bugetul Primăriei Leova pe anul 2021 conform 

anexei nr. 7; 

 2.9 Veniturile colectate pe instituțiile publice finanțate de la bugetul 

Primăriei Leova pe anul 2021 conform anexei nr. 8; 

 2.10 Transferurile cu destinație specială alocate de la bugetul de stat 

Primăriei Leova pe anul 2021 pe instituții conform anexei nr. 9. 

 2.11 Cuantumul Fondului de rezervă 10,0 mii lei; 



 2.12 Datoriile creditoriale, înregistrate la 01 ianuarie 2020 ale instituţiilor 

bugetare vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an. 

3. Anexele nr.1-9 fac parte integrală a prezentei decizii.  

4. Prezenta decizie întră în vigoare de la 01 ianuarie 2021. 

5.Controlul îndeplinirii prezentei decizii va asigura primarul oraşului Leova 

d. Alexandru Bujorean. 

  

  

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                              
     ”Contrasemnatul” 

Secretarul Consiliului orăşenesc          G. Şcedrova 


