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DECIZIE

din /e. NP. tut3

r
Cu privire la rectificarea
bugetului municipal Chigindu
aprobat pe anul 2013

Avdnd in vedere rezultatele executdrii bugetului municipal Chigindu
pe primele noud luni ale anului curent qi executarea scontatdpe anul 2013,
precum gi solicitdrile executorilor de buget despre alocarea mijloacelor
financiare suplimentare, modificarea devizelor de venituri gi de cheltuieli

.,-lrivind mijloacele speciale, necesitatea mentinerii echilibrului bugetar pan[e"' la finele anului curent, in temeir I art.6,27 (2),27 (3) din Legea nr.397-
XV din 16.10.2003 ,Privind finanfele publice locale", art. 14 (2) lit. n), art.
19 (4) din Legea nr. 436-XU din 28.12.2006 ,,Privind administrafia
publici local5.", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

I. Se rectificd bugetul rnunicipal Chigindu pe anul 2013 la partea de
venituri gi de cheltuieli cu suma de 5360,2 mii lei, din contul transferurilor
primite de la bugetul de stat, pentru efectuarea cheltuielilor cu destinafie
speciald, conform anexei nr. l.

2. Se diminueazd, cu 7,2 mti lei transferurile cu destinatie speciald pe
anul 2013, alocate unitdtilor administrativ-teritoriale de nivelul intAi din
componenta municipiului Chigindu, in scopul acorddrii de ajutoare
persoanelor defavorizate social pentru consumul de lemne gi cdrbune, in
urma controlului tematic efectuat de cdtre Direclia generalS finanfe in
perioada de gestiune a anului curent, inclusiv Primdriei oragului Durleqti -
4,5 mii lei, Primdriei oragului Vadul lui Voda - 1,8 mii lei, Prirndriei
comunei Bdcioi - 0,9 mii lei.

Mijioacele financiare restituite in bugetul municipal Chiqindu in
sumd de 7 ,2 mii lei se consider6 drept excedent bugetar.

3. Se opereazd modific[ri in anexa nr. 35 la decizia Consiliului
municipal Chigindu nr. 314 din 02.04.2013 ,,Cu privire la aprobarea
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bugetului municipal Chigindu pe anul 2013',,
destinate investiliilor gi reparafiilor capitale cu
conform anexelor nr. 2 gi 2.1.

Mijloacele financiare in sum6, d,e 4534.5 mii lei
excedent bugetar.

2

diminu6ndu-se alocaliile
suma de 4534,5 mii lei.

se considerd drept

se consideri drept

4. Se redistribuie intre executorii de buget mijloacele financiare in
sumd de 5261,8 mii lei, prevdzute in bugetul murricipal chigin6u pe anul
2013 pentru acordarea de compensa{ii nominative ia transport, in baza
prevederilor deciziei Consiliului municipal Chigindu nr. I13 din29.01.2010
gi proceselor-verbale de constatare a numdrului persoanelor care s-au dezis
benevol de compensafii nominative pentru cdldioria in transportul urban,
cdrora li s-au perfectat abonamente anuale in septembrie-decembrie curent,
conform anexei nr. 3.

5. Se opereazd' modificdri in anexa nr. 2I la decizia Consiliului
municipal chiginiu nr. 314 din 02.04,2013 ,,cu privire la aprobarea
bugetului municipal chigindu pe anul 2013,,, conform anexei w. 4.

6. se opereazd,modificdri in anexele nr. 19, nr. 20 gi nr. 35 ladecizia
consiliului municipal chigindu nr. 314 din 02.04.201'3 ,,cu privire la
aprobarea bugetului municipal chigindu pe anul 2ol3",.orrio* anexei nr.
5.

Mijloacele financiare in sumd de 4009,5 mii lei, diminuate conform
pct. 5 gi 6 din prezenta decizie, se considerd drept excedent bugetar.

7' Se aprobd redistribuirea mijloacelor financiare in sgma totald de
342,8 mii lei, destinate organizdrii gi desfdgurdrii odihnei de vard a copiilor,
care nu au fost utilizate p6nd la 0l .10.2013, conforn anexelor nr. 6 gi nr.
6.1.

8' Se redistribuie intre executorii de buget alocaliile aprobate in
bugetul municipal chigindu prin decizia nr. 3ra din 02.04.2013 ,,cu privirela aprobarea bugetului municipai chigindu pe anul 2013,,, conform
anexelor nr. 7 gi nr.7.L

Mijloacele financiare in sum6 de 13224.0 mii lei
excedent busetar.

9 ' Se opereazd' modificdri in anexa nr. 5 la d,ecizia Consiliului
municipal chiqinau nr. Br2 din 10.10.2013 ,,cu privire la modificarea
bugetului municipal chigindu pe anul 2013',, conform anexei nr. g.

10' Se redistribuie mijloacele financiare cu destinafie special6
prevdzute pentru procurarea mijloacelor fixe (art. 242.00) din contul
soldului de mijloace blneqti oblinut in urma executdrii bugetului municipal
pe anul 2012 in sumd de 37 ,3 mii lei, in scopul efectudrii ieparaliei curente
a clSdirii qi incdperilor Liceului Teoretic ,,Mihai yiteazul,,,

11. Se opereazd. modificdri in planul financiar aprobat pe anul 2013
al reatrului municipal de pdpugi ,,Gugut6" , in baza prevederilor Hotararii
de Guvern nr' 381 din 16.04.2006 (majorarea salariilor angajalilor din sfera
bugetard, incepand cu 0r .06.20i3), conforrn anexei nr.9.
. 12. Se opereazd. modificdri in planul financiar aprobat pe anul 2013al Teatrului municipal de marionete, in baza prevederilor Hotdrarii de
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Guvern nr. 381 din 16.04.2006 (majorarea salariilor angajalilor din sfera
bugetard, incepdnd cu 01 .06.2013), confonn anexei nr. 10.

13. Se opereazd, modificdri in Planul financiar aprobat pe anul 2013
al Teatrului municipal ,,Satiricus Ion Luca Caragiale",inbaza prevederilor
HotdrArii de Guvern nr. 381 din 16,04.2006 (majorarea salariilor angajalilor
din sfera bugetarS, incepAnd cu 01 .06.2013), conforrn anexei nr. 1 1.

14. Se aprobd redistribuirea mijloacelor financiare in sumd totald de
200,05 mii lei, inregistrate la situalia din 01.01 .2013 la componenra
,,Proiecte investilionale - Grantul in cadrul Programului de rdspuns la cr.iza
global[ a cregterii prefurilor la produse alimentare (tipul 742)" , inclusiv
pentru instituliile de invdldmdnt din sectorul Botanica - 101,16 mii lei, din
sectorul Buiucani - 98,89 mii lei, conform anexelor nr. 12 qi nr. 13.

15. Se aprobd redistribuirea mijloacelor bugetare pentru achitarea
indemnizafiei unice tinerilor specialigti incadrali in instituliile de
inv6!6mdnt municipale, in temeiul prevederilor Hotdrdrii de Guvern nr.542
din 03.05.2002, conform anexei nr.14.

16. Se aprobd redistribuirea mijloacelor financiare in sumd de 232,0
mii lei alocate conform deciziei Consiliului municipal Chiqiniu nr. 8/2 din
10.10.2013 ,,Cu privire la modificarea bugetului municipal Chigindu
aprobat pe anul 2013" pentru schimbarea geamurilor in Liceul Teoretic ,,N.
Gogol" gi neutilizate in urrna licitaliei publice din 25.10.2013, in scopul
schimbdrii geamurilor in instituliile pregcolare din sectorul Buiucani,
conform anexei nr. 15.

17. Se aprobd redistribuirea mijloacelor financiare in sumd de 278,2
rnii lei din contul mijloacelor financiare cu destinalie speciald aprobate in
bugetul municipal Chigindu pe anul 2013 pentru salarizarea cadrului
didactic de sprijin din institufiile de inv6!5mdnt preuniversitar din
municipiul Chigindu, conform anexei nr. 16.

18. Se aprobd alocarea mijloacelor financiare suplimentare in sumd
de 15994,7 mii lei direcliilor educafie, tineret gi sport din sector in scopul
achit[rii cheltuielilor salariale angajafilor instituliilor de invildmAnt din
subordine p6nd la finele anului 2013, conform anexei nr. 17.

19. Se acceptd restituirea cdtre bugetul comunei Tohatin a veniturilor
incasate in anul 2010 in bugetul municipal la cap. 1lll20 in sumd de
126625,05 lei gi restituite de c5.tre Direc{ia administrare fiscald a sectorului
Ciocana in anul 2013 de la, contul bugetului comunei Tohatin in folosul
persoanei fizice dl $tefan $aptefrafi conform HotdrArii Curlii de Apel nr. 3-
1 800/1 2 din I 5. 10.2013.

20. Se opereazd, modificiri in devizele de venituri gi de cheltuieli
privind mijloacele speciale, aprobatelrectificate pe anul 2013, ale
instituliilor publice finanlate din bugetul municipal, conform anexelor nr.
18-31,35-42.

21. se opereazd modificdri in anexele nr. 32 qi nr. 33 la decizia
Consiliului municipal Chigindu nr. 314 din 02.04.2013 ,,Cu privire la
aprobarea bugetului municipal Chigindu pe anul 2013", prin redistribuirea
mijloacelor financiare in sumd de 20,09 mii lei, aprobate in bugetul
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municipal Chiginiu pe anul 2013 cu destinalie speciald pentru lucrdrile de

..puru1i. capitald a instituliilor de inv6!6mdnt preqcolar, primar 9i secundar

general subordonate Direcliei educafie, tineret 9i sport a sectorului

Botanica, conform anexei nt.32.
22. Se rectificd bugetul municiPal

venituri, conform anexei nr. 33.

Chigindu pe anul 2013la Partea de

23. Se redistribuie mijloacele financiare economisite

capitald a instituliilor de invdldmdnt din sectorul Rdgcani,

nr.34.
24. Se redistribuie suma economiilor formate in instituliile de

inv6!6mdnt primar gi secundar general din municipiut Chiqiniu alo-cate din

contul mijloacelor proprii pe anul 2013, conform anexelor nt' 43 -47 '

ZS. Se op"t"uri modificdri in anexa nr. 9,,Schema de incadrare a

Direcliei generale finanle" la declzia Consiliului municipal Chigindu nr.

1/53 din tI.02.2011 dup6 cum urmeaz6:

la pozilia,,sec!ia bugetari a unitSlilor administrativ-teritoriale" se

exclude o unitate de specialist principal;
pozigia ,,Sec!ia finanlelor in inv6!5mdnt 9i cultur6" se completeazd

cu o unitate de specialist principal.
26. Se permite Direcliei generale finanle sd asigure acoperirea

cheltuielilor ce fin de executarea titlurilor executorii din contul redistribuirii

alocafiilor neutilizate pdnd la finele anului 20t3 de c6tre executorii de

buget.
27, Direclia generald finanle (dna veronica Herla) va opera

modif,rc6rile de rigoare in bugetul municipal Chigindu aprobat/rectificat pe

anul2013, pornind de la prevederile prezentei decizii.

28. Viceprimarul municipiului Chigindu dl Nistor Grozavu va asigura

PRE$EDINTE DE

CONTRASEMN
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pentru repatapa
conform anexei
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