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REPUBLICA MOLDOVA
MI-]NICIPIUL CHI$INAU

PRIMAR GENERAL
0002316s

DISPOZITIE
Cu privire la distribuirea
alocaliilor prevdzute in bugetul
municipal Chiqindu, apr obat
pe anul 2020,pentru institufiile
de inv6!6m6nt municipale

in

vedere demersurile autoritdlilor/institufiilor bugetare, in
temeiul ordinului ministrului finanlelor ff. 209 din 24.12.2015 ,,Cu privire la
aprobarea Setului metodologic privind e{.aborarea, aprobarea qi modificarea
bugetului", Hot[rArii Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 ,,Privind finanlarea in
bazd de cost standard per elev a institutriilor de invdldmint primar gi secundar
general din subordinea autoritefllor publice locale de nivelul al doilea", pct.27 al
deciziei Consiliului municipal Chiqindu nr. 614 din 26.12.2019 ,,Cu privire la
aprobarea bugetului municipal Chigindu pe anul 2020", art. 33 din Legea nr.
39712003,,Privind finanlele publice locale", art. 15 alin. (8) lit. b) gi art. 16 alin.
(1) din Legea nr. 13612016 ,,Privind statutul municipiului Chiqindu", art.29 alin.
(1) lit. 0, art. 32 alin. (1) din Legea nr. 43612006 ,,Privind administralia publicd

Av6nd

1oca16",

Primarul General al municipiului Chigindu DISPUNE:

1. Se distribuie mijloacele financiare centralizate prevdnste pentru educalia

in scopul asigurdrii cheltuielilor pentru crearea condiliilor necesare
pentru copii cu cerinle educalionale speciale in instituliile de inv6!5mdnt
incluzivd,

2.
3.

general din municipiul Chiqindu, in sumd de 490,0 mii lei, conform anexei.
Directia generald finanle gi autoritdfile/instituliile vizate vor opera modificdrile
de rigoare
bugetul municipal Chi;indu pe anul 2020.
Controlul executdrii prezentei dispozilii mi-l asum.
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mij lo ac el ar tin anc i are
bugelul municipal pe anul 2020,
aprobat prin decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 6/4
din 26.12.2079 ,,Cu privire la aprobarea bugetului manicipal Chi;indu
pe anul 2020 tn lectura a doua"

I.

Micqorarea rnijloacelor financiare cemtralizate prevdztrte pentru educafia incluzivd pe anul
2020

Pozilia

Surna (mii lei)

Mijloace financiare centralizate prevdzute pentru educafia incluzivd pe
anul2020

-490,4

II.

Dishibuirea mijloacelor financiare centralizate prevdzttte pentru educalia incluziv[, in
scopul asigurdrii cheltuielilor pentru crearea condiliilor necesaxe pentru copii cu cerinfe

educafionale speciale

Program /Func{ie I Activitate/
Denumirea institu{iei

Total alocalii
bugetare

mii lei
Mijloace financiare din contul bugetului
municipal (sursa,rI\-V")

Art.

3lll20

,,Reparafii capitale"

A
inviiflm6nt gimnazial,
8804/0921100201. inclusiv:
Gimnaziul,,Dumitru Matcovschi"
Invlfimint liceal, 880610922100203,
inclusiv:

Art.'314110
,,Procurafea maqinelor
qi utilajelor"

I

2

250,0

250,0

250,0

250,0

240,0

140,0

100,0

240,0

140,0

100,0
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Liceul Teoretic ,,Alexandru Ioan
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SECRETAR INTERIMAR AL CONSILruLUI

Adrian TALMACI

