
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORA$ENESC NISPORENI

Alexandru cel Bun nr.55, 540L Nispoteni, Republica Moldov'a

Email.primarianisporeni@gmail.com, tell f ax. 026423933

DECIZIE nr.6/5

din l6 decembrie 2022

Cu privire la corelarea ;i rectiJicarea bugetului Primariei or.Nispoteni

or.Nisporeni

in lectura II pentru anul 2022 conform deciziei Consiliului
or.Nisporeni nr. 5\12 din 21.12.2021,, Cu privire la aprobarea

bugetului Primariei Nisporeni in II lectura pentru anul 2022,,- 
|n temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrafia publicd

locald, in conformitate cu prevederile Legii finanfelor publice gi responsabilitdfi bugetar-fiscale nr. 181 din

25 iulie 20L4, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale cu toate

modificdrile operate, Ordinul nr.209 din24.12.2015 , cu privire la aprobarea Setului metodologic privind

elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului, Circulara MF nr.06l2-07-44 din 24.1L2021 privind

aprobarca de catre autoritatile APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul2022,, luind in consideratie

demersurile inaintate, privind avrzele pozitive ale comisiilor de specialitate, Consiliul ordqenesc Nisporeni
DECIDE:

1. Se coreleazd bugetul Primariei oraEului Nisporeni in lectura a II pentru antl2022, la partea de venituri
suma de 31874,0 mii lei se substituie in-37740,66 mii lei, iar laparteade cheltuieli sumd de 31874,0

mii lei se modifica in37740,66 mii lei.
2. Se modificd:

2.1. sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de

personal, soldul bugetului gi sursele de finanJare, conform anexei nr.1;

2.2. sinteza veniturilor bugetului local, conform anexeim.2;
2.3. resu_rsele gi cheltuielile bugetului local conform clasificaJiei funcJionale gi pe programe, anexa ff.

3,3'',;
2.5 sinteza veniturilor colectate de cdtre institufiile bugetare finanJate din bugetul local, conform

anexel ff.);
lista proiectelor finan{ate din surse extetne in cadrul bugetului local, conftrrm anexei nr.6;

3. Se modificdDecizia Il7.I din 11.03.2022,,Cu privire la asigurarea contribufiei in cadrul concursului

,,Comunitdqi rezistente la schimb[ri climatice,, p.2 Se alocd suma de 51393,05lei (2t546,88 $), contribulia
proprie la consursul .,Comunitdfi rezistente la schimbdri climatice ,, din bugetul aprobat pentru antl2022.
4. Contabilul -sef va anahza sistematic executarea bugetului primariei orasului Nisporeni si va inainta in

caz de necesitate propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare si mentinerea
echilibrului bugetar.

5. Controlul executarii deciziei se atribuie primarului oraqului Nisporeni,dlui Robu Grigorii.
Au votat: pro -23; contra-0; s-au abtinut -0,
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