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DECIZIE
Nr.2.4 din27.02.2020

Cu pri;ire la modificarea bugetului com. Drdsliceni
pentru an.2020 qi alocarea unor mijloace bdneqti.

Avtnd tn vedere NotI informativi privind modificarea bugetului com. Drdsliceni pentru an.
2020;ialocarea unor mijloace bdneqti, demersurile inaintate de cdtre conducdtorii instituliilor
bugetare din teritoriul com. Drdsliceni cit gi cerererile inaintate de la cet6feni, privind alocarca
mijloacelor financiare gi alte aspecte ce tin de modificarea bugetului local, in conformitate cu:
afi.12 din Codul administrativ nr.l 1612018, art.:14; art.Ig alin.(4); art.22 alin.(l) din Legea nr.
43612006 privind administrafia publicd localS, art.28 din Legea m.39712003 privind finantele
publice locale, art.:12,24 qi 6l din Legea nr.l8ll20I4 finanlelor publice qi responsabilitdtii
bugetar-fiscale, Legea w.10012017 cu privire la actele normative, deciziaconsiliului local nr.
3.13 din 19.12.2019, cu privire la aprobarea bugetului comunei Drdsliceni pentru anul2020,
Consiliul local Drdsliceni.

DECIDE:
l.Se modificd bugetul com. Drdsliceni pentru anul2020 prin majorarea cu 92915 mii/lei

a pdrfii de venituri qi cheltuieli din soldul disponibil in rezultatul executdrii bugetului com.
Drisliceni pentru an. 2019.

2.Se alocd din soldul disponibil suma de 929,5 mii/lei la urmdtoarele capitole:
1.1. Orsanizarea sirbltorilor culturale si sociale. rnclzsjv: _
a) -20.0 m/lei la institulia: "Aparatul Prinlarului", pentru organizarca si petrecerea Zileilntemalionale a
Femeii 8 Martie;
b) -19.0 m/lei la institulia: Aparatul Primarului, grupa '6Protectia Sociali", pentru organizarea si

petrecerea sdrbdtorilor: 9 Mai, Ziua Victoriei asupra fascismului Si Ziuavictimilor represiilor politice;
c) -15,0 m/lei la institutiile:Casa de Culturi Drisliceni qi Casa de Culturi Ratuq, pentru organizarea si
desfagurarea la I iunie: Ziua Internafonali a ocrotirii copilului;
d) -2110 m/lei la instifutiile: Casa de Culturi Drlsliceni si Cash de Culturi Ratuq, pentru organizarea
sdrbdtorii: Hramul satului, in satele com. Drdsliceni;
f) -15'0 m/lei la institulia:AparatulPrimarului, grupa: Protectia Sociali, pentru organizareala 1 octombrie
aZilei Internalionale a oamenilor in etate;
g) -6.0 m/lei la institufia:Aparatul Primarului, grupa: Protectia Social5, pentru organizarea la 3 decembrie a
Zilei Internalionale a persoanelor cu dizabilitn{i;
j) -10.0 m/lei la institu{ia:Aparatul Primarului, grupa: Protectia Sociali, p entr u organizare a s drb dtorilor
pascale;

k) -5.0 m/Iei la institulia:Aparatul Primarului,pentru organizarea la 13 octombrie: Ziua Vinului;
1.2.- 30.0 m/Iei la institulia:"Gradinita Ratu,s", servicii de transportare a copiiilor/elevilor din
satele:Loginegti /Ratuq/ Drisliceni la Gridinife I Gimnazii;
1 .3 . -30.0 m/lei la institufia: 'sAparatul PrimaruluP', pentru elaborarea ;i verificarea devizelor locale de
Iucrdri;
1.4. -3.0 m/lei la institulia: 66Aparatul Primarului", pentru pedec(ionarea cadrelor drumul tur - retur;
1.5. -70.0 m/lei la institulia:Aparatul Primarului, pentru: lacrari cadastrale Ei rapoarte de evaluare ale
bunurilor;
1.6. -20.0 rn/lei la institulia:Aparatul Primarului, pentru elaborarea planului de incadrare in teritoriu Si
amplasament ale bunurilor imobile, Ia eliberarea certificatelor de wbanizm;
1 .7. - 50.0 m/lei, la la grupa:" "Iluminat Stradal", pe ntru intretinerea ;i reparalia sistemei de iluminat stradal; 1..-

1.8. -20.0 m/lei la institufia:Aparatul Primarului, indemnizagii consilierilor p/u participarea la q.edintre;



1.9. -6.0 m/lei la institufia:Aparatul Primarului, pentru rechizite de birou, formulare, efecte poStale;

1.10. -12.0 m/lei la institulia:Aparatul Primarului, pentrupremierea elevilor premianli la olimpiadele Si
concursurile: raionale; republicane; internalionale qi aprofesorilor elevilorpremianli;
1.11. -38.8 m4ei la institulia:Aparatul Primaruluirpentru asigurarea/inanciard a alimentdrii gratuite a
elevilor dinfamiliile socialmente vulnerabile din gimnaziile: RatuS Si Drdsliceni;
1.12. -10.0 m/lei la institufia:Aparatul Primarului, pentru intrelinerea paginii web {i deservirea relglei de

calculatoare a primdriei ;
1.13. 6600 m/lei la institufia:Aparatul Primarului, pentru salarizarea specialigtilori necesari tn domeniul
perceperii impozitdriifiscale, recrutdrii gi tncorporarii tn serviciul militar/specialist tn protec(ia drepturilor
copilului;
I.14. -2.0 m/lei la institufia:Aparatul Primarului , pentru qchitarea cotizatiei de membru la CALM;
1.15. - 37.3 'mllei la institujiile: Gridini{a Drisliceni si Gridini{a Ratuq, restituirea soldului mijloacelor
financiare neutilizate in anul 2019;

1.16. -1600 m/lei la institu,tia: Casa de Culturi Drislicenirpenfiu achitarea semiciilor de gaze natarale;
1.17. '25.0.m/lei la institulia: 6'Aparatul Primarului", pentru elaborarea proiectului tehnie la iluminarea s.

Logdne;ti cartierul B;
1.18. -60 m4ei la institufia: 6'Aparatul Primaruluil
Logdne;tii cartierele A Si B;
1.19. -50 mflei la institulia: 66Aparatul Primarului",

pentru elaborarea proiectului tehnic la gazificarea s.

pentru elaborarea proiectului tehnic la curdlirea
(d e c almatar e a) ptr dului Ti S ov a ;
1.20. -25 m/lei la institufia: "Aparatul Primarului", pentru actualizarea devizelor la obiectul: Reparalia
capitald (reconstruc(ia) sdlii sportive din s. Drasliceni;
1 .2 1 . -50 m/lei la institufia: '6Amenajarea teritoriul ui" , pentru nivelarea drumurilor din introvilanul Si
extravilanul comunei:

1 .22. -15.0 m/lei la institu{ia: '6Amenajarea teritoriulai", pentru procurareq materialelor de construclie la
amenajarea izvorului de la Olimir;
1.23. -9'3 m/lei la institulia: "Aparatul Primarului", pentru acordarea indemnizaliei unice Ia tncetarea
r ap ortului de s erv i c iu a func I ionarului p ubl i c ;
1.24. '10 m/lei la institufia: 6sAparatul Primarului", pentru elaborarea proiectului de des/iinlare
(demolare) a construcliilor cunr. cadastral 312920.3030;312920.3057;312920.2372;
1.25. -80 m/lei la institufia: ooAmenajarea teritorialaf'rpentru finanlarea lucrarilor de demolare a
c onstrucliilor cu nr. cadastral 3 12920.3030;3 12920.3057 ;3 12920.237 2; *
1.26. -70 m/lei la institulia: "$coala Sportiva"n pentru decopertarea ;i copertarea terasamentului,
tndllarea gardului Ia stadionului din s. Logdne;ti.
1.27 .- 3'5 mAei la institulia o'Muzeul satului" pentru procurarea materialelor de construclie(cdrdmidd);
1.28.- 916 mllei la institufia: 66Amenajarea teritoriulai", pentru procurareq unor puieli(coniferi-pini)pentru a

fi plafiali in zona de proteclie a iazului din s. Drdsliceni( str. Mihai Viteazul).
2.Prezenta decizie pentru lgire se atribuie      .

3.Controlul indeplinirii SE

Pregedinte al Mariana Tataru

Valentina CHIPERI
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