REPTJBLICA MOLDOVA
RAIONUL CIMI$LIA
CONSILTUL ORA$ENESC CIMI$LIA
4100, str. $tefan cel Mare 14, or. Cimiglia, tel.: 0241 22842, fax: 0241 25739

DECIZIA
nr.4/l
din 14.06.2017
Cu privire la modificarea bugetului

ora$ului Cimiglia aprobat pentru anu|2017

in temeiul art. 4 (1) din Legea privind descentralizarea

admrnistrativd nr. 435 din
28.12,2006, art. 16 (4), art. l4 (2) n) din l,egea privind administralia publica locald nr. 436 din
28.12.2006, art.27 din Legea privind finanlele publice locale nr.397 din 16.10.2003, in scopul
asigurdrii bunei activitati a instituliilor subordonate primdriei, Consiliul oragenesc Cimiglia
DECIDE:

l. Aaprobadistribuireamijloacelorprovenitedinfondul disponibil insumdde283,Omii lei:
I'l 25,0mii lei- 22,0mii lei pentruprocurareaunui motocultor(motobloc)curemorcdqi3,0
mii lei pentru intretinerea;
1'2 25,4 mii lei - gradiniJa Viorica pentru repara{ia podelei, acoperi;ului, procurarea stelajului
de metal.

1.3 4,5 mii lei - grddinila Foiqor pentru procurarea frigiderului.
1.4 9,5 mii lei - grddinila Rindunica pentru procurarea clapetelor la cazan gi a frigiderului.

1.5 110,0 mii lei - grddinila Fdt Frumos pentru deschiderea unei grupe noi.
1.6 100,0 mii lei* pentru inlSturarea consecin{elor calamitdlii.
30,0 mii lei * geodezia gi
proiectarea relelelor de canalizare str. Decebal, str, Suveranitatii, stradela Suveranitatii.

2. A aproba distribuirea mijloacelor provenite din vinzlri

?n surnd

de

3. A

aproba distribuirea mijloacelor provenite din fondul rurier 1616,2 mii lei
3.
100,0 mii - profilarea drumurilor gi costul petriEului str. Mihai Yiteazul, Dosoftei, Miron
Costin, 27 august, s. Bogdanovca

I

3.2

mii lei-pentru lucrdri de geodezie, proiectare gi reparafii la strdzile Maria Cibotaru,
Testimileanu, Constantin Stamati (maijos de str. Vasile Alexandri), A.Perciun, Cehov,
1516,0

Kogilniceanu

4. A aproba majorarea veniturilor la cod eco (K6) taxa pentru patenta de intreprinzdtor
,,1145221" cu 110.0 mii lei.

5. A

aproba micEorarea veniturilor la cod eco

6. A

aproba micqorarea

(K6) amenzi aplicate de subdiviziunile
Inspectoratului General al Politiei pentru incalcarea traflcului rr:tier constatate cu ajutorul
mijloacelor fbto-video, incasate in bugetul local dc nivelul unu,,143242" cu 40,0 mii lei
venitul oersoanelor frzice ce
I),124" cu 70,0 mii lei.
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