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                                                                                                           PROIECT                                                                          
  

DECIZIE nr. 1 / 9 
 

din  28  martie   2019                                                                                  s. Grozești 
 

“   Cu privire la repartizarea soldului disponibil la  01.01.2019 . ” 

Analizînd  Nota informativă prezentată de contabilul-şef  al  primăriei Grozești  Lefter  

Polina privind  necesitatea  repartizării  soldului  disponibil  la 01.01.2019 , în conformitate  

cu  Legea  privind  administraţia publică locală Nr. 436- XVI   din  28. 12. 2006 , Legea  

privind finanţele publice locale   nr.397 – XV  din 16.10.03  ,  Legea   finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014,  Bugetul local  pentru  anul  2019 , 

aprobat  prin  Decizia nr. 5  / 9 din 07.12.2018,  Decizia nr.1 / 1 din 28.03.2019 ’’ Cu privire 

la executarea  Bugetului local pe 12 luni   ale anului  2018. ’’ și  avizul  comisiei  pentru  

economie  şi  buget ,  Consiliul  local,       DECIDE: 

 

1. Se aprobă repartizarea soldului disponibil la 01.01.2019, conform actelor  anexate,  

 dupa cum urmeaza; 

Institutia bugetara 

–Aparatul 

primarului 

Grozesti 

Denumirea conturilor COD   

ECO 6 

SUMA 

lei 

Actele 

anexate 

 • Energia electrica 222110 2500.00  

ORG 2  - 11129 • Servicii informationale 222210 5000.0  

Kd_ functiei  0111 • Servicii de telecomunicatii 222220 1200.0  

Kd _program 0301 • Servicii neatribuite altor 

aliniate 

222990 8000.0  

Kd_ activitatii 

00005 
• Remunerarea muncii, conform 

statelor 

211180 27100.00  

 • Inclusiv , Premieri 211140 27100.00  

 • Contribuții de asigurări sociale  

de stat obligatorii 

212100 6230.0  

 • Prime de asigurări obligatorii 

de asistență medicală,  achitate  

de angajatori 

212210 1220.0  

 • Achitarea indemnizatiei 

alesului local la expirarea 

mandatului 

273600 99600.00  
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 • Procurarea masinilor si 

utilajelor 

314110 30000.0  

 • Procurarea materialelor de uz 

gospodăresc si rechizitelor  de  

birou 

336110 10000.0  

 Total  190850.00  

Dezvoltare 

comunala si 

amenajare 

    

     

ORG 2   -11129 • Servicii neatribuite altor 

aliniate 

222990 15000.00  

     

Kd _functiei   

0620 
• Reparatii capitale ale 

constructiilor speciale 

312120 160320.00 Devizul 

de 

cheltuieli 

Kd _program  

7502 

    

Kd_ activitat  

00333 

Total  175320.00  

Dezvoltare 

comunala si 

amenajare 

    

Iluminarea 

stazilor 

    

     

ORG 2 -11129 • Reparatii capitale ale 

instalatiilor de transmisie 

313120 453038.00 Devizul 

de 

cheltuieli 

Kd_functiei  0640 • Servicii energie electrica 222990 15000.00  

Kd_program 7505     

Kd_activitat    

00335 

    

 Total  468038.00  

     

 Total general  834208.00  

                                            

2.Responsabil pentru  executarea deciziei  se desemnează  contabilul – şef  Lefter  Polina. 

3.Controlul executării  deciziei 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 / 9 

din 28.03.19 

 

NOTA  INFORMATIVA 

la Proiectul de decizie nr. 1 / 9 din 28.03.2019  “ Cu privire la  repartizarea soldului 

                                                                   disponibi   la 01.01.2019 ” 

Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este elaborat de catre contabilul- sef al Primariei Grozesti  

  Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

In conformitate cu Legea privind administratia publica locala Nr. 436-XVI din 28.12.2006, 

Legii finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Bugetul 

local pentru a 2019 aprobat prin Decizia Consiliului local  nr. 5 / 9 din 07.12.2018  privind 

aprobarea bugetului local în lectura a doua pentru anul 2019 , Decizia nr. 1 / 1 din 28.03.2019 

“Cu privire la executarea Bugetului local  pe 12 luni ale anului 2018 ” 

 Scopul elaborarii proiectului de decizie este raportarea repartizarii soldului disponibil 

la 01.01.2019   in conformitate cu legislatia in vigoare cit si de a informa Consiliul local 

despre necesitatea repartizarii soldului disponibil la 01.01.2019 , conform priorităților 

identificate. 

    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. 

Elaborarea Proiectului  deciziei privind repartizarea soldului disponibil la 01.01.2019  este 

motivate de  expirarea mandatului primarului și consilierilor și necesitatea alocării surselor 

financiare pentru indemnizația unică. 

  Fundamentarea economic-financiara in cazul in care realizarea noilor reglementari 

necesita cheltuieli financiare si de alta natura. 



  Aprobarea proiectului dat de decizie  presupune  alocarea de surse financiare  și indică 

ezpres sursa- soldul disponibil . 

      Modul de incorporare a actului in cadrul normative 

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 transparența  in procesul 

decisional si Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la acte normative, anuntul cu privire la 

initierea elaborarii proiectului deciziei  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 față de aleșii 

locali și persoana cu statut de demnitate publică. 

Proiectul nu prezintă elemente de corupție. 

 

 

   Contabil- șef                                       Lefter  Polina  

 


