
REPUBLICA   MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
Consiliul  orăşenesc  Cricova                                    Криковский  городской  Совет 

 

            PRIMĂRIA                                                                    ПРИМЭРИЯ 

                                        

                                                            
                                D E C I Z I E  Nr.2/12 
                                                        din  14  februarie 2019 

 

 

 

Cu privire la rectificarea bugetului 

oraşului Cricova  pe anul 2019 conform  

transferurilor capitale primite cu destinație 

specială între bugetele locale de nivelul II  

și bugetele locale de nivelul I 

 

 În baza anexei nr.29 la Decizia Consiluilui municipal Chișinău nr 9/4 din  

19.12.2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019”,   

şi în conformitate cu art.26  din Legea RM nr.397-XV din 16.10.2003, „Privind 

finanţele publice locale”, art.14 alin. 2, lit.n, din Legea RM nr.436-XVI din 

28.12.2006  „Privind administraţia publică locală”, Consiliul orăşănesc Cricova 

DECIDE:  
 

1. Se rectifică partea de venituri şi cheltuieli în bugetul oraşului Cricova pe anul 

2019 cu sumă de 5000000,0 lei : 

- partea de venituri cu  sumă de 5000000,0 lei  la codul ECO:193120  “Transferuri  

capitale  primite cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul II şi bugetele 

locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ- teritoriale”; 

 

- partea de cheltuieli cu  sumă de 5000000,0 lei, conform anexei. 

 

2.  Contabil-şef  al Primăriei oraşului Cricova, d-na Galina Cravcesco va asigura 

îndeplinirea prevederilor prezentei Deciziei. 

 

3. Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme, d-ul Efim Onilov, va 

asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei Decizii. 
 

 

     Preşedinte de şedinţă              

  

    Contrasemnat: 

 

       Secretar-interimar al Consiliului                                              

 

 



                                                                                            Anexa   

                               la decizia Consiliului orăşănesc   

                                                                       Cricova  nr.2/12  din 14.02.2019 

 

Obiectivele de reparaţii şi investiţii prevăzute în bugetul municipal pe anul 2019 

                 

 

n/o Denumirea Fun-

cţia  

Progra-

mul  

P1 P2 

 

Activi

tatea 

Cod 

 ECO 

Suma  

/ lei/ 

1 Reabilitarea străzii Chiși-

năului-drum de acces spre 

or. Cricova  

0451 6402 00395 312120 3173650,0 

2 Restabilirea iluminatului 

stradal din or. Cricova 

0640 7505 00335 313120   226350,0 

3 Construcția unui teren spor-

tiv universal multifuncțio-

nal 

0812 8602 00230 319230 1150000,0 

4 Reaparația clădirii gimnazi-

ului nr.77 

0921 8804 00201 311120   450000,0 

 Total     5000000,0 

 

 

 

 

           Secretar-interimar al Consiliului                                    
 

 

 


