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D E C I Z I E  Nr. ____ 

din _________.2018 

Cu privire la aprobarea bugetului  

comunei Paşcani  pentru anul 2019  în a doua lectură . 

În scopul exercitării sistematice a  activităţilor şi sarcinilor statutare ale autoritățiilor 

administrației publice locale conform prevederilor legislației în vigoare,  în conformitate cu art.: 

14(2) lit. n); 19(4) şi  22(1) a  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică 

locală”, art. 21 a Legii cu privire la finanţele publice nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Hotărîrea Guvernului nr. 1404 

din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile 

administraţiei publice”, Consiliul comunal Paşcani DECIDE: 

1.Se aprobă bugetul comunei Paşcani pentru anul 2019 la venituri şi cheltuieli în sumă de 

10982,8  mii lei. 

 2.Se aprobă: 

2.1.Sinteza veniturilor, cheltuielelor şi surselor de finanţare a bugetului com. Paşcani pentru an.       

2019 (anexa nr. 1); 

2.2.Cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului comunei Paşcani în sumă de 

4501,2 mii lei; 

2.3. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului local în mărime de 220,0 mii lei; 

2.4.Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al comunei Paşcani şi utilizarea 

mijloacelor acestui fond (anexa nr. 2)                                                                           

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituţiile publice finanţate de la 

bugetul local (anexa nr. 3); 

2.6. Mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică finanţată de 

la bugetul local (anexa 4); 

2.7.Efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul local 

(anexa nr. 5);  

2.8.Parcursul-limită anual pentru  autoturismele de serviciu a  primăriei:36700 mii km. 

3.Se stabilesc ca prioritate, cheltuielile bugetare pentru remunerarea muncii, contribuţiile 

de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, plata alimentaţiei, medicamentelor, 

resurselor energetice, apă şi canalizare.  

4.Datoriile creditoare existente la 01 ianuarie 2019 ale instituţiilor publice finanţate de la 

bugetul local,  vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru 

întreţinerea lor în anul 2019. 

5.Se  autorizează ordonatorul principal de credite de comun cu conducătorii de instituţii, 

să efectuieze  în caz de necesitate  modificări în devizele de cheltuieli aprobate pentru instituţiile 

subordonate în limita alocaţiilor lunare prevăzute de buget . 

6.Anexele 1 - 5 sunt parte integrală a prezentei decizii . 

7.Responsabil pentru realizarea prezentei decizii se desemnează primarul comunei 

Paşcani. 

8.Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2019. 

 

Preşedinte al şedinţei,          ________________   ________________ 

Secretarul consiliului local, ________________    Rodica RĂILEANU 
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