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DECIZIE  

s.Chetriş 

17 iulie  2018                                                                                                                              Nr. 4 / 1 

       

Cu privire la corelarea bugetului local cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2018.                                                                           

Conform  prevederilor Legii pentru modificarea şi complectarea  Legii Bugetului de Stat pe anul 2018  

nr.289  din 15 decembrie 2018  , adoptată de Parlamentul RM ( nr. 101 din 07 iunie 2018 )   , publicată în 

Monitorul Oficial  nr. 210  - 223  din 22 iunie 2018  , a articolului 14 ( 2 ), punctul n) din Legea privind  

administraţia publică locală nr. 436 – XVI din  28 decembrie 2006,  articolul 24 din Legea privind Finanţele 

Publice Locale nr. 397-XV din 16.10.2003  şi   avizul comisiei consultative de specialitate activităţi 

economico – financiare , drept  şi disciplină    Consiliului comunal DECIDE : 

I. Se corelează bugetul primăriei comunei Chetriş pentru anul 2018  cu Legea    Bugetului de Stat pe 

anul 2018 după cum urmează :  

1. Se modifică bugetul primăriei comunei Chetriş pentru anul 2018  majorînd volumul total al veniturilor  

cu 14,6 mii lei   , inclusiv : 

• cod Eco 191211 ( transferturile curente primite cu destinaţie specială ) în sumă de 10,4  mii  lei  

• cod Eco 142310 ( incasări  de la prestarea serviciilor cu plată decontări părinteşti pentru alimentarea 

copiilor ) în sumă de  4,2 mii lei  

     majorînd tot odată volumul total al  cheltuielior  la  grupa 0911 Educaţie  

     timpurie   cu 14,6 mii lei  ,   inclusiv : 

• Cod Eco 333110 ( procurarea produselor alimentare ) în  sumă de 10,4  mii lei    

• Cod Eco 212210 ( prime de agigurare obligatorie de asistenţă medicală achitată de angajator şi angajaţi  

)   în  sumă de  2,0  mii lei   . 

2. Se aprobă  în redacţie  nouă : 

• Sinteza  veniturilor  bugetului local , cheltuielilor principale prezentate în  anexa nr.1. 

• Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată în instituţiile bugetare , 

finanţate de la  bugetul  local şi în sumă totală pe   mijloacele speciale  preconizate spre 

încasare  de către  instituţiile  bugetare  pe serviciile prestate prezentate în anexa nr.2 . 

3. Reeşind din modificările sus numite se aprobă bugetul primăriei comunei Chetriş pentru anul 2018 la 

venituri în sumă de  2229,6 mii lei  , inclusiv  total transferuri  în sumă  1699,7 mii lei  , unde 593,7 mii 

lei sunt transferuri cu  destinaţie generală şi 1106 mii lei   transferuri cu destinaţie specială ( 931,3 mii 

lei  pentru învăţămîntul preşcolar şi 174,7 mii lei  pentru infrastructura drumurilor publice locale )  şi 

cheltuieli  în  sumă  de 2229,6 mii lei  lei . 

4. Responsabilitatea  executării prezentei decizii se pune în seama  primarului comunei  , Zinaida Diaconu . 

 

 

 



Preşedintele şedinţei                      _________________ Oxana     Logan   
                                                                  ( semnătura ) 
Secretarul consiliului  comunal     _________________ Elena      Ivanov 
                                                                 ( semnătura ) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Anexa nr.1 

la  decizia consiliului comunal   

  nr. 4 / 1 din 17 iulie 2018 

 
SINTEZA VENITURILOR FORMATE   PE  PRIMARIA CHETRIS PENTRU ANUL 2018  

 

INDICATORI cod 
Mii lei 

 

Impozitul pe venit retinut din salariu 111110 220 

Impozitul pe venititul persoanelor fizice declarat 111221  

Impozit pe venit 111000 220 

Impozitul  funciar pe terenurile cu destinatie agricola 
cu exceptia gospodariilor taranesti 

113110 
  

62,6 
  

Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricol 
de la gospodariile taranesti 

113120 
  

15,9 
  

Impozitul funciar cu alta desinatie decit acea agricola 113130  1,8 

Impozit funciar inasat de la persoanele fizice 113140 20,1 

Impozit funciar pe pasuni si finete 113150 5,5 

Impozit pe bunurile imobiliare persoanelor juridice 113210 0 

Impozit pe bunurile imobiliare persoanelor fizice 113220 3,7 



Impozit pe bunurile imobiliare persoanelor juridice 
din valoarea estimata 

113230 
  

0 
  

Impozit pe bunurile imobiliare achitate de catre  
persoanele fizice cetateni di valoarea estimata 

113240 
  

1,9 
  

Impozit pe bunurile imobiliare 113000 111,5 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 2,1 

Taxa pentru unitatile comerciale 114418 15 

Taxa pentru patenta de intreprinzator 114522  1,5 

Total 114000 18,6 

Arenda terenurilor cu destinatie agricola 141522 118,1 

Arenda terenurilor cu alta destinatie decit agricola 141533 0 

TOTAL 141000 118,1 

Taxa de organizare a licitatiilor 142211 1 

Plata pentru certificate de urbanism 142215 0 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 60,7 

TOTAL 142000 57,5 

Donatii voluntare p/u cheltueli capitale 144214  

Transferuri cu destinatie speciala 191211 931,3 

Transferuri cu destinatie generala 191231 593,7 

Transferuri  pentru infrastructura drumurilor locale  191216 174,7 

TOTAL 191000 1699,7 

Total venituri proprii   525,7 

TOTAL venituri   1983,8 

Total   2229,6 

 

 

Primarul comunei                            _________________ Zinaida Diaconu   
       ( semnătura ) 

 
SINTEZA  CHELTUELILOR FORMATE  PE  PRIMARIA CHETRIS PENTRU ANUL 2018 

 

Denumirea institutiei 
 ( MII LEI ) 

 

APARATUL PRIMARIEI 677,3 

GRADINITA 1036,8 

BIBLIOTECA 71,5 

MASURI CULTURALE 40 

AMENAJAREA TERITORIULUI 135,4 

Proiect-apa-canalizare 3700kw 50 

ILUMINAREA STRADALA 12 

FONDUL DE REZERVA 21,9 

Drumuri 174,7 

Odihna de vară copii 10 

TOTAL 2229,6 



 

Anexa nr.2 

la  decizia consiliului comunal  

nr. 4 / 1 din 17 iulie 2018 

 

Nomenclatorul  

tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată  

în instituţiile bugetare , finanţate de la  bugetul  local  

şi în sumă totală pe mijloacele speciale  preconizate  

spre încasare  de către  instituţiile  bugetare   

pe serviciile prestate  pentru anul 2018 

 

  Mijloacele speciale din executarea lucrărilor ,  prestarea serviciilor 

   sau din alte activiţăţi  pe instituţiile bugetului primăriei pentru anul 2018 

   în mărime totală de  60,7 mii lei , inclusiv mijloacele speciale încasate de 

   la populaţie contra plată pentru certificate eliberate de primărie 2,1  mii  lei    

   şi mijloace incasate de la părinţi pentru  alimetare în  sumă de 58,6  mii lei 

  ( cotizaţii părinteşti ) conform   calculelor  : 

   

         a) 110 zile  x  61 copii  x  8,75 lei pe zi  =  58,6   mii lei  

 

         b)  300  certificate    x   5  lei  =   1500 lei 

               30 caracteristici  x 10 lei  =      300 lei  

               50 contracte        x  6 lei  =     300 lei  

                   

               Total     2100 mii lei  

 

 

 

Primarul comunei                            _________________ Zinaida Diaconu   
       ( semnătura ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DECIZIE 

s. Chetriş 

17 iulie    2018                                                                                         Nr. 4 / 2 
 

Cu privire la repartizarea soldului disponibil  la 01.01.2018 al bugetului primăriei  comunei Chetriş  

. 

 

În conformitate cu prevederile  art. 14 al (2) l ( n ) din  Legea privind administraţia publică locală 

nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 , Legii privind finanţele publice  locale nr. 397 – XV din 16 

octombrie 2006 şi  avizul comisiei consultative de specialitate  consiliul comunal DECIDE : 

 

1. Se repartizează  din soldul constituit în urma executării din bugetul primăriei comunei Chetriş 

pentru anul 2017 sumă de   73 500 ( şaptezeci mii cinci sute  )  lei ,  trecînd suma menţionată 

mai sus la compartimentul cheltuieli ale aparatului primăriei pentru anul 2018  după  cum 

urmează   : 

Aprovizionarea cu apă  0630.7503.00319 

• suma de 70 000 lei    -  cod ECO 319230  instalaţie de transmisie în curs de execuţie  

Transport rutier    0451.6402.00395 

• suma de 600 lei    -  cod ECO 312120  reparaţii capitale ale construcţiilor speciale  

Aparatul primarului Chetriş     0111.0301.00005 

• suma de 2900 lei    -  cod ECO 332110  procurarea pieselor de schimb  

 

  

2. Se redistribuie mijloacele băneşti  din bugetul planificat al primăriei Chetriş pe anul 2018 la 

compartimentul cheltuieli după cum urmează : 

 

Dezvoltare comunală  şi amenajare  0620.7502.00333 

• suma de  - 50 000 lei    -  cod ECO 222990  servicii neatribuite altor aliniate  

Aprovizionarea cu apă  0630.7503.00319 

• suma de + 50 000 lei    -  cod ECO 319230  instalaţie de transmisie în curs de execuţie  

 

 

3. Se pune în sarcina contabilului – şef , Angela Rusu  executarea punctelor 1şi 2 ale prezentei 

decizii . 

4. Responsabilitatea  executării prezentei decizii se pune în seama  primarului comunei , Zinaida 

Diaconu  . 

 

 
Preşedintele şedinţei                      _________________ Oxana     Logan   
                                                                  ( semnătura ) 
Secretarul consiliului  comunal     _________________ Elena      Ivanov 
                                                                 ( semnătura ) 

 
 
 

 

 


