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DISPOZTTIE
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Cu privire lo redistribuirea
alocatiilor aprobate pe anul 2021

in temeiul art. 53,54 din Legeanr.436-XVI din 28. 12.2l06privind administratia
public[ locald, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanlele publice locale, cap. X
pct' 10.4 din Setul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 209 din
24.12.2015, pregedintele raionului

DISPUN:

1. A redistribui alocaliile bugetare intre diferite nivele ale clasificafiei, pentru luna
februarie (01 martie - 09 martie202l), dupd cum urmeaz6:

Aparatul preqedintelui raionului, 467 r7 mii lei, pentru servicii de proiectare,
executarea prospecliunilor topografi ce si intocmirea planului topografi c ingineresc
in scopul implementirii proiectului ,,Construcfia Centrului Siortiv Regional
Polivalent (profi I nautic),,;

$coala sportivfl, 4,0 mii lei, plata indemniza{iei de incapacitate temporar6 de
muncd achitat[ de angajator;

2' Redistribuirile alocafiilor la nivel de clasificafie bugetard se prezint6 in anexa nr.1,
anexa r:r,.2, la pr ezenta dispozi{ie, parte .ornpon.nt6 a acesteia.

3' Direcfia finanfe v-a redistribui alocafiile conform autori za[iei de modifi care a
bugetului.

4' Controlul privind executarea prezentei dispozilii se atribuie Eefului direcliei
finanfe.

5. Prezenta dispozilie se

Actelor Locale qi

www.raioncimislia.md.

Pregedintele raionului Cimiplia

aduce la cunoqtin{r prin publicare in Registrul de Stat al
pe pagina oficiald a consiliului raional cimislia

MihAiI OLARESCU
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/ Anexa nr. I
la Dispozilia nr.&S-oJain ((, o3 zOzt

raionului Cimiqlia

MihaiI OLARESCTI

Autorizatie de modificare a bugetului 1240

Sursa (S2) (se indicd nivelude

Nivelul modificirii /
autorul modificdrii

Autorittrlile/instituliile bugetare participante la
modificdri

Modifi carea legii/deciziei bugetare anuate lreitificare)

Redistribuire autorizata de Guvem

Redistribuiri autorizate de Administratorul de Buget

Redistribuiri cu destinalie speciala

Redistribuire autorizata de Orgl

Redistribuire autorizata de Org2

Administratorul de buget

B. Liniile bugetare (se indicd modificdrile +/j

$eful secliei elaborarea qi admimistrarea bugetului /-_OkCqa MQILA_/
ffiYry$dz

Orgli (intermediar)

/-elcaGaRB4N.-/ 3 %z.a--'tZ



/ Anexanr.z
laDispozifia nr.Jl'ol dh ,(y', OS,Z121

APROB
raionului Cimiqlia

-MihAiI OI,ARISCU

Autorizafie de modificare a bugetului 1240

A. Informafie generall

Nivelul modifictrrii / autorul modificlrii

Autoritatile/institutiile bugetare participante la modificdri

Modifi carea legi il deciziei bugetare anuale (rectifi care)

Redistribuiri autorizate de Administratorul.de Buget

Redistribuire autorizata de Orgl

B. Liniile bugetere (se indicd modificdrile +/-)

Autorita[i/instituIii bugetare (coduri)

Cl[diri in curs de execufie

Semnat:

$eful directiei finante
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$eful secliei elaborarea gi admimistrarea bugetului Olesea RACTLA_/.


