
. REPUBLICA MOLDOVA
PRE$EDINTELE RAIONULUI $TEFAN VODA

DISPOZITIE n . )€-a-
din AL nzuhT zozz

Cu privire la modificarea bugetului raional
pentru anul 2022 conform HG nr.l63 din 16 martie 2022

tn scopul acorddrii premiului anual pentru reztitatele activitdlii in anul 2021 ;

lnbaza Hotlririi Guvernului nr.163 din 16.03.2022 privind repartizarea unor alocafii
aprobate in Legea bugetului de stat pentru anul2022 nr.20512021;

in temeiul art.53, art.54 al Legii privind administra{ia publicd locald nr.436 -XVI din
28.12.2006; art.27 al(2) al Legii privind finan{ele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003

cu modificdrile qi completdrile ulterioare, DISPUN:

1. Se majorcazd partea de venituri qi cheltuieli ale bugetului raional pe anul 2022 in
sumd totald de 2038,4 mii lei din contul transferurilor curente primite cu destinafie speciali
intre bugetul de stat qi bugetele locale de nivelul II pentru invdfdmintul primar,secundar
general, special qi complementar ( cod Eco l91lll) qi pentru qcoli sportive (cod Eco
l9l I l3), in scopul acorddrii premiului anual pentru rezultatele activitdlii in anul2021 in
conformitate cu Hotirirea Guvernului nr.163 din 16 martie 2022, conform anexei.

2.Direc{ia finan{e va efectua modificdrile corespunzltoare in bugetul raional conform
prevederilor prezentei Dispozi{ii, cu aprobarea ulterioard in cadrul qedin{ei Consiliului
raional.

3. Controlul asupra executdrii prezentei dispozifii mi-l asum.

4.Prczenta dispozilie se include in Registrul actelor locale.

5. Dispozilia in cauzd se aduce la cunogtin{6:
Oficiului teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
Aparatului preqedintelui raionului;
Direcliei finan{e;
Directiei Generale
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Anex5
la dispozifia Pregedintelui raionului

nrlfig_din dL martre2022

SINTEZA
modificirii bugetului raional la venituri
anul 2022 conform Hotiririi Guvernului

qi cheltuieli pentru
nr. 163 din L6 martie 2022

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

Venituri. total 2038,4

1. Transferuri de la bugetul de stat, inclusiv: 2038.4

Transferuri cu destinalie speciald de la
bugetul de stat cdtre bugetele locale de

nivelul II pentru invdldmtntul
primar,secundar general,special Si
complementar

191111 1906,8

Transferuri cu destinalie speciald de Ia
bugetul de stat cdtre bugete.le locqle de

nivelul II pentru scoli sPortive

191113 131,6

2. Cheltuieli. total 21t180/212100 2038,4

Gimnazii t400,1

Scoala auxiliard internat Popeasco 40,6

Cdminul LT $T.Vodd 10,6

Transportul scolar 28,8

Centrul de Creatie 40,0

Scoala de arte din s.Oldnesti 132,9

Scoala de arte "M.Biesu" 238,8

Tabdra de odihnd " Dumbrava" Talmaza i,5,0

Total tnvdtdmtnt 1906,8

Scoala sportivd 131.6
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Preqedintele raion Vasile Maxim


