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proiect 
D E C I Z I E nr. 

din __ iulie 2020 

Cu privire la  modificarea 

bugetului local pentru anul 2020 

În conformitate cu art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 

din 19.07.2018,  art. 14 al.2, lit.n al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr.  436 –

XVI din 28. 12. 2006, art.26, al.1 lit. a); art.28 alin.2, lit. a) al Legii R. Moldova privind finanţele 

publice, nr. 397 din 16 octombrie 2003, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 

specialitate în probleme economice, buget şi finanţe din ___________2020, Consiliul comunei 

Ivancea  D  E C I D E : 

 

1. Se acceptă finanțarea, din bugetul Primăriei comunei Ivancea, a  contribuției, în valoare de 

100 210 lei, la proiectul „Reparația capitală a sălii sportive în instituția publică Gimnaziul 

Ivancea” 

2. Se modifică alocaţiile precizate în bugetul local pe anul 2020 la instituţiile comunei, 

inclusiv:  

a) se diminuează partea cheltuieli în suma de 100 210 lei la căminul cultural Ivancea pentru 

reparația capitală ale clădirilor; 

b) se suplimentează partea cheltuieli în suma de 100 210 lei pentru realizarea proiectului în 

cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește 1+3 ”reparația capitală a sălii sportive în 

instituția publică gimnaziul Ivancea”. 

 

3. Se suplimentează bugetul local pe anul 2020 la partea venituri și cheltuieli  în suma de         

149 000 lei pentru realizarea proiectului în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește 1+3 

”Reparația capitală a sălii sportive în instituția publică gimnaziul Ivancea”. 

 

4. Acoperirea cheltuielilor alocate în p.3 al prezentei decizii se considera din următoarele surse: 

- Consiliul rational Orhei, în sumă de 79 000 lei; 

- Grupul de inițiativă a baștinașilor, în sumă de 60 000 lei; 

- Operatorul ecomomic SRL Biobrichet Grup, în sumă de 10 000 lei 

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor 

locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei în termen de 30 de zile de la comunicare 

 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama primarului comunei Ivancea.           

Inițiator:   B. Ochișor  - primar 

 

                L. Dolghieru - viceprimarul 

                                      

Avizat:  N. Covali –secretarul al CL 

                                              

Elaborat: N. Cehovscaia – contabil-şef 
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