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nr.
mun. Orhei

Cu privire la aprobarea bugetului municipiului

Orhei pentru anul 2019 in prima lecturd

in temeiul art.24 aliniat (1) litera a),

art.47 qi art.55 din Legea finanfelor publice gi
responsabilitdlii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2074, findnd cont de art.2l,art.32lit. a) din
Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finantele publice locale, art.14 aliniat (2), litera n) qi
art.79 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia publicd locald, Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea Ei modificarea bugetului aprobat prin ordinul
Ministerului Finanlelor nr.209 din 24.12.2015, examindnd proiectul bugetului municipiului
Orhei.
CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI DECIDE:
l.Se aprobd in prima lecturd bugetul municipiului Orhei pentru anul 2019 conform anexei
laprezenta decizie dupd cum urmeazd:
- la venituri in sumd de 94471.7 mii lei;
- la cheltuieli in sumd de 93483.7 mii lei;
- cu un sold bugetar de 988.0 mii lei.
2.Se stabileqte destinalia soldului bugetar in sumd de 988,0 mii lei, aprobat in punctul
intAi al prezentei decizii, pentru achitare in anul 2019 a datoriei aferente creditului contractat in
anul 2015.
3.Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei vaprezenta in termeni proximi spre
aprobare Bugetul municipiului Orhei in lectura a doua conform prevederilor legisla{iei in
vigoare.
4.Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
locale.

5.Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei
pentru problemele economie, buget gi finanfe.
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Indicatorii generali qi sursele de finanfare ale bugetului municipal orhei
tru anul
a
2019
Cod
Eco

Denurnirea

I. VENITURI. total

1

inclusiv transferuri de la bugetul de stat

Suma,
lei
9447t-7

II. CHELTUIELI, total
III. SOLD BUGETAR

l-(2+3)

IV. SURSELE DE FINANTARE, totat
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Sold de mijloace bdnesti la inceputul perioadei

s52120

-988,0

/

Contabilul gef

2+3

(r@{

9r0

Anastasia Jurcan

Executori:
O.Zgureanu

23523543
T,Santoni
E.CireS

{. So ntonj

B.ery

li#..)
.:'.:"

Secretar al Consiliului municipal Orlt6it-'l. tt "' j13

:lata eUnaCOVSCFII

mii

