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Proiect 

DECIZIE Nr.4/1 

din 16 iulie 2019 

Cu privire la  modificarea Deciziei nr. 8/3 din 26 decembrie 2018  

”Cu privire la aprobarea bugetului primăriei  

com.Coşniţa pentru anul 2019 în lectura a doua” 

În conformitate cu art. 14 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică 

locală”, Legea nr.181 din 25.07.2014 „Finanțelor publice locale și responsabilității bugetar-

fiscale”, cu modificările şi completările ulterioare, Legea Nr.397 din 16.10.2003 „Privind finanţele 

publice locale”, Decizia nr. 8/3 din 26 decembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului 

primăriei com. Coşniţa pentru  anul 2019 în lectura a doua” şi luând în considerație avizul din 

16.07.2019 Comisiei consultative pentru problemele administrative, economice, buget şi finanțe, 

protecţie socială şi sănătate publică, Consiliul comunei Coşniţa DECIDE: 

1. Se ia act de informația prezentată. 

2. Se operează unele modificări în bugetul primăriei comunei Coşniţa, după cum urmează: 

2.1 Se majorează partea de venituri (Cod Eco 142243) ) cu suma de 425,5 mii lei şi partea 

de cheltuieli (Cod Eco 312110) cu aceiaşi sumă la Grupa principală - Învăţămînt, 

programul Educaţie timpurie, şi anume: 

- Gradiniţa nr. 1 – 93,5 mii lei 

- Gradiniţa nr.2 – 240,0 mii lei 

- Grădiniţa Pohrebea – 92,0 mii lei 

2.2 Se micșorează partea de cheltuieli la Programul educaţie extraşcolară şi susţinerea 

elevilor dotaţi, la clasa 212 cu suma de 229,4 mii lei şi se majorează partea de 

cheltuieli, după cum urmează: 

2.2.1 La Programul Exercitarea guvernării clasa 211 cu suma de 105,1 mii lei şi 

clasa 212 – 42,2 mii lei. 

2.2.2 La subprogramul Activitatea caselor de cultură clasa 211 cu suma de 31,9 

mii lei şi clasa 212 – 11,9 mii lei. 

2.2.3 La suprogramul Servicii de bibliotecă clasa 211 cu suma de 28,1 mii lei şi 

clasa 212 – 10,2 mii lei. 

3. Se modifică anexele 1, 2, 3 la decizia Consiliului local nr. 8/3 din 26.12.2018 cu privire la 

aprobarea bugetului primăriei comunei Coşniţa, pentru anul 2019, în lectura a doua, în 

conformitate cu prevederile pct.2 al prezentei decizii. 

4. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina dnei Irina Cibuc, contabil-şef. 

5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se desemnează dl Gafeli Alexei, 

primarul comunei. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                                

Secretarul Consiliului                                                                                  Ina Danilov  

comunei Coşniţa  
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