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                                                                                                           PROIECT                                                                          
 

DECIZIE nr. 1 / 1 
 

din  28  martie   2019                                                                                  s. Grozești 
 

’’ Cu privire la executarea  Bugetului  local 

     pe 12  luni ale  anului  2018. ’’ 

 

Analizînd  Nota informativă prezentată de contabilul-şef al primăriei Grozești Lefter Polina privind execuția bugetului local pe  12  luni 

ale anului  2018 şi, constatînd că, în perioada de raportare activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea 

atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor, care rezultă  din Decizia Consiliului local  nr. 5 / 9 din 07.12.2018  privind aprobarea 

bugetului local în lectura a doua pentru anul 2019,   în conformitate cu prevederile art.28, alin ( 3 ) a  Legii privind finanţele publice locale nr.397 

– XV  din 16.10.03  , Legii  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 , în baza art.14 alin.(2) lit. ( n) al Legii 

nr.436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publica locală și în temeiul avizului comisiei pentru economie și buget,   Consiliul sătesc  

Grozești, 

DECIDE: 
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1. Se ia act de nota informativă a contabilului- şef  Lefter   Polina  privind  executarea  bugetului satului Grozești pe  12 luni ale anului  2018. 

/ Anexa nr. 1 / 

2. Se  aprobă executarea  bugetului local pe  12 luni ale anului 2018 la capitolul “Venituri” în     sumă de  4675351, 18 lei   (anexa nr.2). 

3. Se  aprobă executarea  bugetului loca pe  12 luni ale anului 2018  la capitolul “Cheltuieli” în sumă de  5061205,62 lei    ( anexa nr.3)  

4. Se aprobă soldul  ( mijloace integral bugetare ) la situatia 01.01.2019 în sumă de   

 1670 305 , 65 lei. 

5. Primarul Crîșmaru  Silvia va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu  întru  colectarea 

deplină a veniturilor proprii, aprobate în bugetul   local pentru anul 2018. 

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Crîșmaru  Silvia. 

 

 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                           Anexă 

La Decizia nr. 1 / 1  

Din 28.03.2019                         

 

NOTA  INFORMATIVĂ 

La  Proiectul de Decizie  nr. 1 / 1 din 28.03.2019 “Cu privire la executarea bugetului 

                                                               satului Grozesti  pentru  12 luni ale  anului   2018 ” 

Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este elaborat de catre contabilul- sef al Primariei Grozesti . 

  Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

In conformitate cu art. 43 (1) b al Legii nr 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Legii finantelor publice si 

responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 28 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale a 

fost elaborat Proiectul de decizie privind executarea bugetului s, Grozesti pentru  12 luni ale anului  2018. 

 Scopul elaborarii Proiectului de decizie este raportarea executarii bugetului s. Grozesti pentru a. 2018 in conformitate cu legislatia in 

vigoare,  cit si de a informa Consiliul local despre rezultatele executarii bugetului s. Grozesti intru  analiza si aprecierea  atingerea 

obiectivelor stabilite pentru  perioada examinata si de a asigura transparenta in gestionarea eficienta a finantelor publice de catre 

executorii de buget. 

    Conformitatea proiectului cu actele normative si legislative in vigoare  

Proiectul de decizie respecta prevederile actelor normative si legislative actuale si este elaborate in vederea implimentarii Legii nr. 239 din 

13.11.2008 privind transparent in procesul decisional si Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

  Principalele prevederi, evidentierea elementelor noi 



Legile care reglementeaza domeniul vizat: Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,, Legea finantelor 

publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr 181 din 25 iulie 2014, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale. 

Proiectul deciziei privind executarea bugetului s. Grozesti pentru a 2018 contine  “ Raportul privind executarea bugetului ”  la partea de 

venituri si la partea de cheltuieli si  “ Raportul privind executarea bugetului pe programe si subprograme  ” , conform clasificatiei 

bugetare, care sunt parte integrantă a prezentei Note  Informative . 

  Fundamentarea economic-financiara in cazul in care realizareanoilor reglementari necesita cheltuieli financiare si de alta natura. 

  Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesita surse financiare suplimentare. 

 Implementarea proiectului de decizie cu privire la executarea bugetului s. Grozesti la venituri si cheltuieli  presupune aprecierea rezultatelor 

obtinute in perioada mentionata si nu implica alocarea mijloacelor financiare. 

   Astfel, se constata ca implementarea proiectului va realize finalitatea prevazuta. 

      Modul de incorporare a actului in cadrul normativ 

Proiectul de decizie a fost elaborate in conformitate cu art. 43(1) b) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica 

locala, art. 61 (1) al Legii finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finantele publice locale. 

   Avizarea si consultarea publica a proiectului 

 In scopul respectarii prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparent in procesul decisional si Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire 

la acte normative, anuntul cu privire la initierea elaborarii proiectului deciziei precum si anuntul cu privire la consultari publice inclusive si 

proiectul de decizie cu toate explicatiile de rigoare au fost plasate pe pagina WEB: grozesti.sat.md 

 Proiectul de decizie se prezinta comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune Consiliului local pentru examinare si adoptare in 

sedinta. 

               Constatarile expertizei juridice  



Categoria actului propus este Decizia Consiliului local, ceea ce corespunde art 46 din Legea nr 436 din 28.12.2006 cu privire la administratia 

publica locala, art. 10 lit. (c) din Legea nr 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului si ale altor autoritati ale administratiei 

publice central si locale, art 63 a Legii finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr 181 din 25.07.2014, art 28 al Legii finantelor 

publice locale nr. 397 din 16.10.2003. 

             Impactul proiectului 

 Proiectul va avea un impact semnificativ in respectarea legislatiei in vigoare. 

Tot odata prin proiect se urmareste satisfacerea interesului public de a asigura raportarea executarii bugetului local Grozesti pentru annul 2018 la 

partea de venituri si cheltuieli pe programe si subprograme. 

 

  Contabil- șef                                Polina Lefter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă nr. 2  

La decizia nr. 1 /1 

din 28.03.2019 

 

RAPORT 

Cu privire la executarea bugetului satului Grozesti pentru 12 luni ale anului  2018. 

 

In conformitate cu art. 43 (1) b al Legii nr 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, Legii finantelor publice si 

responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 28 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale 

vin cu un Raport  privind executarea  bugetului s. Grozesti pentru a. 2018 in conformitate cu legislatia in vigoare  cu scop de a informa Consiliul 

local despre rezultatele executarii bugetului s. Grozesti intru  analiza si aprecierea rezultatelor obtinute pe perioada examinata si de a asigura 

transparenta in gestionarea eficienta a finantelor publice de catre executorii de buget. 

Raportul  este elaborate in vederea implimentarii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența  in procesul decisional. 

  Legile care reglementeaza domeniul vizat: Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala,, Legea finantelor 

publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr 181 din 25 iulie 2014, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice 

locale.Proiectul deciziei privind executarea bugetului s. Grozesti pentru a 2018 contine  “Raportul privind executarea bugetului ” la partea de 

venituri si la partea de cheltuieli conform clasificatiei bugetare: 

VENITURI : 

Pentru perioada anului 2018 bugetul Primariei Grozesti la capitolul venituri a fost aprobat in suma de 2766.4 mii lei.  

Conform deciziilor consiliului satesc Grozesti pe parcursul anului 2018 bugetul la partea de venituri a fost majorat cu 2023.6 mii lei, in urma 

caruia suma anuala precizata constituie 4790.0 mii lei. 

- 1530.6 mii lei Contract cu Ministerul Mediului pentru alimentarea cu apa potabila in s. Grozesti (etepa II), extinderea retelelor 



- 500.00 mii lei transferuri capitale primate cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I 

- 14.2 mii lei transferuru curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul I pentru invatamintul prescolar, primar, secundar si 

suplimentar 

- 8.8 mii lei transferuru cu destinatie generala 

- -30.0 mii lei incasaride la prestarea serviciilor cu plata. 

Pe perioada a. 2018 In bugetul Primariei Grozesti au fost accumulate venituri in suma de 4675.3 mii lei, sau la nivel de 97.6% la suta fata de 

planul anual precizat. 

 

Nr/o Denumirea Suma 

anuala 

aprobata 

Suma 

anuala 

precizata 

Executat 

annul 

2018 

Devieri 

executatfata 

de plan 

precizat % 

 Venituri total 2766.4 4790.0 4675.3 97.6 

 Inclusiv:     

1 Impozit pe venit 193.2 193.2 304.4 157.6 

2 Impozit pe proprietate 120.9 120.9 141.4 117.0 

3 Impozite sit axe pe marfuri 

si servicii 

69.0 69.0 49.7 72.0 

3 Venituri din vinzar marf si 

serviciilor 

166.8 136.8 140.7 102.8 

4 Amenzi si sanctiuni 1.0 1.0   



5 Alte venituri   1.2  

6 Trans prim i/e bug de st si 

bug locale 

2215.5 4269.1 4037.9 94.6 

      

                                        

CHELTUIELI : 

Primaria Grozesti pentru a. 2018 a aprobat in buget cheltuieli in suma de 2766.4 mii lei. 

 Conform deciziilor consiliului satesc Grozesti bugetul Primariei Grozesti a fost majorat cu 3785.0 mii lei, in urma caruia suma anuala precizata 

constituie 6551.4 mii lei. 

 Pe perioada de 12 luni a anului 2018 cheltuieli executate constituie 5061.2 mii lei. Comparativ cu perioada respectiva a anului 2017 cheltuielile 

sau majorat cu 1357.9 mii lei. 

 

Nr/o         Denumirea Suma 

anuala 

aprobata 

mii lei 

Suma 

anuala 

precizata 

mii lei 

Executat 

pe 12 luni 

mii lei 

Devieri 

exec c/e 

sma 

precizat 

% 

 Cheltuieli total 2766.4 6551.4 5061.2 77.3 

1 Remunerarea muncii 1226.0 1137.6 1126.4  

2 Contributii si prime de asigurari 

obligatorii 

309.7 292.7 291.5 99.0 



3 Servicii 242.4 259.0 197.2 76.1 

4 Prestari de asistenta sociala  11.7 11.7 100.0 

5 Prestari sociale ale angajatorilor 10.1 5.4 2.2 40.7 

6 Alte cheltuieli curente 18.9 7.2 4.8 66.2 

6 Alte cheltuieli capital  32.3 32.3 100.0 

7 Reparatii capital ale cladir 119.1 175.1 149.0  

8 Reparatii capit ale const sp 239.2 256.6 256.5 99.9 

9 Repar cap ale install de tra  503.3 499.2 99.2 

10 Proc masin si utilaje 21.1 63.5 22.0 34.7 

 Procur unelte,scule inv de 

produc si gospodaresc 

13.0 152.4 96.5 63.3 

 Procur altor mijloace fixe  5.0 5.0 100.0 

11 Instal de transm in curs de 

executie 

 3062.5 1814.2 59.2 

12  Procurarea materialelor 566.9 587.1 552.7 94.1 

      

 

MIJLOACE  FIXE : 

Conform bilantului contabil la situatia 01.01.2018 valoarea mijloacelor fixe constituie 26045.1 mii lei. Pe parcursul anului 2018 intrari mijloace 

fixe au constituit 6450.5 mii lei inclusiv cu titlu gratuit 3357.0 mii lei. 



 -Reparatii capital a cladirilor, instalatiilor de transmisie si constructiilor special au fost executate in suma de 904.7 mii lei. Investitii capital in 

active in  curs de executie pe parcursul anului  au fost executate in suma de 2044.6 mii lei, dintre care 1300.2 mii lei conform contractului cu 

Ministerul Mediului.Valoarea mijloacelor fixe conform bilantului contabil la situatia 01.01.2017 constituie 32405.2 mii lei. 

 

DATORII DEBITOARE SI CREDITOARE : 

La situatia de 01.01.2019 creantele institutiei constituie suma de 2.8 mii lei, dintre care: 

 -0.4 mii lei  -servicii informationale 

- 2.3 mii lei – dervicii neatribuite altor aliniate 

 - 0.1 mii lei  - procurarea combustibilului 

                  Datoriile creditoare constituie 373.0 mii lei, inclusiv: 

-115.6 mii lei –Remunerarea muncii angajatilor conf statelor de personal 

- 20.7 mii lei Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 

- 4.7 mii lei  Prime de asigurari medicale 

- 0,5 mii lei Indemnizatii pentru incap tempor de munca 

-1.1 mii lei Procurarea combustibilului 

- 230.4 mii lei Instalatii de transmisie 

 Plata datoriilor debitoare si creditoare sunt formate  la situatia de 31 decembrie 2018. Datorii cu termen expirat nu avem. 

 Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situatia de 01.01.2019 constituie 1670.3 mii lei. 

 

 

 Contabil- șef                           Lefter  Polina 

 



Anexa nr.2 

la Decizia nr. 1 / 1 

din 28.03.2019 

                                  Cheltuieli de casa pe perioada 01.01.2018- 31.12. 2018, Primaria Grozesti  (lei) 

Nr.

d/o 

Denumirea conturilor Cod 

eco 

Aparat 

primar 

Gradinita Bibliotec

a 

Camin 

cultural 

Amenaj 

teritoriu 

Ilumin 

stradal 

Constru 

Spec. 

drum 

Aprov cu 

Apa pota 

Ajut 

unic

e 

Total 

 Total  968749.79 1272757.6 46778.54 149280.2

1 

51828.96 

 

506743.4

9 

239200.

0 

1814166.99 1170

0.00 

5061205.62 

1 Remun. muncii angajat c/m stat 211180 500680.53 547266.39 28796.68  49636.61      1126380.21 

2 Contrib de asig soc de stat  oblige 212100 105900.00 117568.50 6300.00 11099.80      240868.30 

3 Prime de asig oblig de asis medic 212210 20800.00 26357.53 1300.00 2139.02      50596.55 

4 Energia electrica 222110 9340.13 22692.14 1600.00 10353.44  7512.76    51498.47 

5 Gaze 222120  676.69        676.69 

6 Apa si canalizare 222140 1195.68 5572.32  383.52      7151.52 

7 Alte servicii comunale 222190  2124.0        2124.0 

8 Servicii informationale 222210 20975.84 1800.00 1680.00       24455.84 

9 Servicii de telecomunicatii 222220 3561.63 2042.21 1125.00       6728.84 

10 Servicii de transport 222400 2555.11 2821.50        5376.61 

11 Servicii de reparatii curente 222500 13040.83   9210.41      22251.24 

12 Serv formar profesionala 222600 940.00 2300.00        3240.0 

13 Deplasari de serv in inter tarii 222710 700.00 1325.00  80.0      2105.0 

14 Servicii bancare 222970 1626.97 802.27        2429.24 

15 Servicii postale 222980 5939.99 1842.00 686.36 600.00      9068.35 

16 Servicii  neatribuite  altor aliniate 222990 27093.71 4742.13  4830.70 23439.35     60105.89 

17 Acord ajut pers social vuln din 

F.R 

272600         1170 11170.0 

18 Indemn p/u incapac de munca 273500 1344.69 761.83  108.71      2215.23 

19 Alte cheltuieli curente (consilierii) 281900 4765.20         4765.20 

20 Chelt capit (lucr topogr, geodezie) 282100 32340.00         32340.0 

21 Repar capit ale cladirilor 311120 66712.0 64598.18  17721.00      149031.18 

22 Reparatii capit ale construc specia 312120     17289.30  239200.   256489.30 

23 Repar capit ale instit de transm 313120      499230.7    499230.73 



24 Procur. masinil si utilajelor  314110 10969.00 4605.00  6448.00      22022.00 

25 Procur unelt si sculel, inventor  316110 1880.00 76240.0  18398.0      96518.00 

26 Procur altor mij fixe 318110   5000.00       5000.00 

27 Instal de transm in curts de execu 319230        1814166.  1814166.99 

28 Procur comb. Carbur. Lubrifant. 331110 82944.50 1078.35        84022.85 

29 Procurarea produselor alimentare 333110  256278.80        256278.80 

30 Procur medicam si material sanita 334110  500.00        500.00 

31 Procurarea materialelor didactice 335110  7000.00        7000.00 

32 Procur  mate de uz gosp rechiz bi 336110 29174.98 23748.0 290.50 12167.0 5047.31     70427.79 

33 Procur mater de constructive 337110 3969.0 84794.80  6104.0 6053.00     100920.80 

34 Procur accesor de pat, imbrac 338110  6120.0        6120.0 

35 Procurar altor material 339110 20300.00 7100.00        27400.00 

                                                       

 

                                                                                               Primar                                       Silvia   Crismaru                                  

                                                                                             Contabil - sef                                 Polina   Lefter 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza  executării bugetului pe perioada 01.01.2018-31.12.2018  la Capitolul „ Venituri “ 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                             

Denumirea 

Conturilor conform clasif. economice 

Clasificatia 

economica 

Plan 

Aprobat 

 pe an 

Plan   precizat 

pe an 

Eexecut pe 

perioada de 

gestiune 

Devieri suma executată 

către suma precizată 

mii lei     % 

VENITURI TOTAL  2766400.00 4790005.00 4675351.18 -114653.82 97.6 

Inclusiv       

Impozit pe venit retinut din salariu 111110 185200.00 185200.00 284185.46 +98985.46 153.4 

Impozit pe venit PF spre plata 111121 8000.00 8000.00 20252.66 +12252.66 253.16 

Impoz funic pe teren cu destin agr cu exc GT 113110 5700.00 5700.00 102547.57 +96847.57  

Impoz func pe ter cu dest agr de la G.T. 113120 83800.00 83800.00 3726.60 -80073.40  

Impoz func pe ter cu alta desti decit cea agric 113130 1000.00 1000.00 2094.50 +1094.50 209.45 

Impoz func incasat de la persoane fizice  113140 15700.00 15700.00 14566.10 -1133.90 92.8 

Impozit funiciar pe pasuni si finete 113150 6100.00 6100.00 6721.70 +621.70 110.2 

Impozit pe bunur imobil ale pers juridice 113210 500.00 500.00 214.04 -285.96 42.8 

Impozit pe bunur imobil ale pers fizice 113220 6800.00 6800.00 8635.38 +1835.38 127.00 

Impoz pe bun imob achit de pers jur si fiz inreg 

in calitate de intreprinzatori 

113230 500.00 500.00 685.29 +185.29 137.10 

Impoz pe bunur imob achit de pers fiz cetate 113240 800.00 800.00 2220.39 -1420.39  

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 26000.00 26000.00 6431.39 -19568.61 24.7 

Taxa pentru unitatile comerciale 114418 42000.00 42000.00 43198.99 +1198.99 102.9 

Taxa pentru patenta de intreprinzatoe 114522 1000.00 1000.00 24.00 -976.0 2.4 

Plata pentru certificat de urbanizm 142215 300.00 300.00 250.00 -50.00 83.3 

Plata pentru locatiune din patrim public 142252 2600.00 2600.00 1616.69 -983.31 62.2 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 137900.00 107900.00 108823.00 +923.00 100.9 

Plata p/u locatiunea bunurilor patrim publiv 142320 26000.00 26000.00 30000.00 +4000.00 115.4 



Amenzi si sanctiuni contraventionale 143130 1000.00 1000.00  -1000.00  

Alte venituri incasate in buget loc niv 1 145142   1250.00 +1250.00  

Transf curente primite  cu destinatie speciala 191211 1270400.00 1284600.00 1284600.00  100.00 

Alte transfer curen prim cu dest spec i/e bug 191215  8800.00 8800.00  100.00 

Transf curen prim cu dest spec i/e bug drum 191216 239200.00 239200.00 239200.00  100.00 

Transf curen primite cu destin gener gradin 191220  500000.00 499230.73 -769.27 99.8 

Transfer curente  primite  cu destin generala  191231 705900.00 705900.00 705900.00  100.00 

Transfer capitale ptimite cu dest spec i/e inst 191420  1530605.00 1300176.69 -230428.31 84.9 

                                  

                

   

   Primar                               Crismaru Silvia                                                            Contabil sef                       Lefter Polina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


