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Cu privire la redistribuirea alocatiilor
aprobate in bugetul municipal pe
anul 20 1 8 pentru ramura,,Ocrotirea s6nAt6tii"

Avdnd in vedere demersul nr. 277 din 15.12.20t8 al IMSP Spitalul Clinic
Municipal nr.4 privind redistribuirea alocaJiilor, aprobate in bugetul municipal pentru
anul20l8, tntru asigurarea acoperirii sumei restante pentru lucrdrile de reparatie a secJiei
de internare gi necesitatea acoperii unor cheltuieli stringente, in temeiul prevederilor
ordinului ministrului finanlelor nr. 209 dn 24.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului", pct. 32 din decizia
Consiliului municipal Chigindu nr. I5ll din 22.t2.20L7 ,,Cu privire la aprobarea
bugetului municipal Chigindu pe anul 2018 in lectura a doua gi corelarea acestuia", dft.
33 din Legea nr. 397-Xll din 16.10.2003 ,,Privind finanlele publice locale", cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, art.29 alin. (1), lit. f) art. 32 alin. (1) qi art. 34
alin. (l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind adminishalia publicd local6",
art. 15alin.(1)pct.8)lit.b), art. 16 alin.(1)dinLegearrr. 136din17.06.20l6,,Privind
statutul municipiului Chiqindu", Primarul general interimar al municipiului Chigindu
DISPUNE:
l. Se permite redistribuirea alocatiilor prevdante in bugetul municipal Chigindu pe
anul 2018 pentru Direclia generald asistenli social[ gi sdndtate la ramura,,Ocrotirea
s6n6tdfli", dupl cum urmeaz6:
- cheltuieli pentru reparalia acoperiqului sectiei geriatrice nr. 2 qi a blocului alimentar
ale IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4 - 400,0 mii lei;
- cheltuieli pentru reparafia secliei de internare in incinta IMSP Spitalul Clinic
Municipal nr.4 + 400,0 mii lei;
- cheltuieli pentru procurarea ochelarilor speciali pentru persoane cu deficienfe de
vdz - 74,0 mii lei;
- cheltuieli pentru achitarea compensaliei bdnegti pentru inchirierea spafiului locativ,
angajafilor instituliilor medico-sanitare publice municipale - tineri specialiqti + 44,0
mii lei;
- cheltuieli pentru transportarea cadavrelor + 30,0 mii lei.
2. Direcfia generald finanle (dna Olga Ursu) gi Direclia generald asistentd sociald gi
sinltate (dna Carolina Olaru) vor asigura operarea modifi
g rigoare in
bugetul municipal Chigindu pe anul20l8, conform prevederi
3. Controlul asupra indeplinirii prezentei dispozilii mi-l asu
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