
 

Anexa nr. 1  

la Decizia nr. 4 / 7 

din 15.10.18  

  

Nota informativa   

 la Proiectul de decizie : “ Cu privire la 

rectificarea  bugetului Primariei satului Grozesti 

pentru anul 2018 “   

  

 Bugetul Primariei Grozesti pentru anul 2018 a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii  

finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 

16 octombrie 2003 privind finantele publice locale, Hotaririi guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 

Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu si a proiectului de buget si pct. 7,5,4 

din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea si modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 

ministrului finantelor nr. 191 din 31 decembrie 2014, anexa nr1 la Circulara Ministerului  Finantelor 

nr.06/2-07 din 01 septembrie 2016 ” Particularitatile privind elaborarea de catre autoritatile 

administratiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 si a estimarilor pe anii  

2018-2019 ” .  

        Bugetul  Primariei Grozesti pentru anul 2018 a fost elaborat in conditiile legislatiei actuale si a 

factorilor luati in considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor si a surselor de 

finantare a deficitului bugetelot UAT.  

Bugetul 2018 a fost aprobat  prin Decizia nr . 8 / 7 din 08.12.2017 .  

Este  important să menționez, că Bugetul 2018 a suferit modificări prin :  

• Decizia nr. 2 / 2 din 16.05.18 “  Cu privire la corelarea Bugetului  s. Grozești pentru anul 2018  

“  

• Decizia nr. 3 / 1 din  02.07.2018 “ Cu privire la rectificarea Bugetului  s. Grozești pentru anul 

2018 “.   

  

Prin  Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 05.09.2019  privind punerea în aplicare a Legii  185 

/ 2018 pentru modificarea Legii nr. 355 / 2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, care stipulează :  

• Persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul autorităților administrației 

publice locale beneficiază lunar de plăți de stimulare în mărime de 50% din salariul 

lunar. Plățile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului 

lunar stabilit în anexele nr. 2 și nr. 3, din contul mijloacelor planificate în acest scop în 

bugetele autorităților respective sau alocate de la bugetul de stat.”  

Întru implementarea acestei prevederi  și, dat fiind faptul, că în Bugetul local 2018 nu au putut fi 

planificate aceste cheltuieli , modificarea legală survenind în 2018, , respective APL Grozești a 

primit din Bugetul de Stat  transfer cu destinaíe specială în mărime de 8, 8 mii lei.  

  



Astfel, se propune  rectificarea   bugetului   Primariei  Grozesti  pentru  anul 2018  cu plus  8, 8 mii 

lei .  

- La partea de venituri suma de 4811,2 mii lei se substituie cu suma de  4820,00 mii lei  

- La partea de cheltuieli suma de  4811, 2 mii lei se substituie cu suma de  4820 , 00 mii lei  

Nr.d/o  Denumirea institutiei  Denumirea conturilor  Cod  

ECO 6  

Suma  

(mii lei)  

          

1  ORG 2 11129  La partea de venituri      

  Aparatul Primarului  

Kd_functiei        0111  

Kd_programului  0301  

Kd_activitatii     00005  

- Transferuri cu 

destinatie generală  

191231  

  

  

8,8  

          

    La partea de cheltuieli      

    -Remunerarea  muncii 

angajaților , conform 

statelor  

211180  6,9  

    Contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii  

212100  1,6  

    Prime de asigurare 

obligatorie de asistență 

medical i  

212210  0,3  

          

  

  

Primar                        Crîșmaru   Silvia   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


