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DECIZIE 

 

Nr. 2/                                                                                                         din  2020 

Cu privire la  corelarea bugetului  com. Paşcani  cu  

prevederile Legii  bugetului de Stat pe anul  2020. 

   Avînd în consideraţie scrisoarea Directiei  Finanţe nr .26 din  05.05.2020   privind 

corelarea bugetelor locale pentru anul 2020  , Legea nr. 61 privind modificarea Legii bugetului  

de stat pentru anul 2020  nr.172 din 19.12.2019  , art.14 alin.2, lit.n)  din Legea  nr. 436/ 2006  

privind  administraţia  publică  locală, art. 23 din Legea nr. 397 /2003  privind finanţele publice 

locale ,  avizul comisiei de specialitate Buget Economie şi Finanţe  ,Consiliul comunal Paşcani , 

DECIDE: 

1. Se corelează volumul bugetului local aprobat pentru anul 2020, conform modificărilor 

la Legea nr. 61 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anu 2020 în rezultatul 

majorarii cu suma de:  466.7 mii lei.     

2.Se modifică sinteza veniturilor si cheltuielelor bugetului com .Paşcani pentru anul 2020 

anexa nr. 1 si anexa nr.2, aprobate prin decizia consiliului nr. 5/7 /2019 „Cu privire la aprobarea 

bugetului comunei Paşcani pentru anul 2020 în a 2 lectură”,  după cum urmeaza: 

 Anexa nr.1, Sinteza veniturilor: 

  1.1.Se aprobă majorarea transferurilor de la bugetul de stat în sumă de  466.7 mii lei  la: 

   -Transferurile cu destinație generală,   ECO 191239   - 466.7 mii lei 

 Anexa nr. 2,  Sinteza cheltuielelor: 

  II.Se aprobă majorarea  cheltuielelor în bugetul com. Paşcani pe an. 2020, după cum urmează: 

2.1.Cheltuieli la grupa funcției ”Dezvoltarea comunala si amenajarea”: 

- P1P2 7502, F1F3 0620, P3 00333,    ”Reparatii capitale  ale construcţiilor speciale” 

(eco312120)  – 466.7 mii lei; 

3. Responsabili de executarea deciziei se numeşte dl. Moldovanu Ecaterina , contabil – şef  . 

4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului com. Paşcani 

 

Preşedinte al şedinţei                                                

Secretarul consiliului local                                       Rodica RĂILEANU  
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