
                                                                                                                                                                            

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL NISPORENI 

CONSILIUL   SĂTESC  GROZEȘTI 

MD - 6401, satul Grozesti, raionul Nisporeni 

Tel : (0264 - 43) 2-36 ,  (0264 - 43) 6-68  , (0264 - 43) 2-38 -fax 

Primaria.Grozesti@gmail.com 

WEB : grozesti.sat.md 

                                                                                                           PROIECT                                                                          
  

DECIZIE nr. 2 / 2 
 

din   19   iunie  2019                                                                                  s. Grozești 
 

„ Cu privire la rectificarea bugetului Primariei Grozeşti  

 pentru anul  2019 ” 

În conformitate cu art. 14, p.2 lit.(n) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, art. 25 alin.(2) din Legea finanţelor publice  şi responsabilităţii bugetar-

fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legea nr.270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, Hotărîrea Guvernului nr.250 din 24.04.2019 privind 

repartizarea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum şi 

conform Circularei emise de Ministerul Finanţelor nr. 08-06-309  din 13.05.2019, tinind cont 

si de Dispozitia Primarului nr. 12 din 23 mai 2019 „ Cu privire la modificarea bugetului 

satului Grozesti pentru a 2019 ” și  avizul comisiei pentru economie și buget, Consiliul local, 

DECIDE 

I.Se rectifica bugetul satului Grozeşti pentru anul 2019 prin majorarea părţii de venituri şi  

      cheltuieli după cum urmează: 

La partea de venituri suma de 4598,4 mii lei se substituie cu suma de 4626,5 mii lei. 

La partea de cheltuieli suma de 4598,4 mii lei se substituie cu suma de 4626,5 mii lei. 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea instituţiei Denumirea conturilor COD 

 ECO 6 

Suma  

mii lei 

 

La partea de venituri: 

1. Grădiniţa de copii Transferuri curente primite 191211 28,1 

mailto:Primaria.Grozesti@gmail.com
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Coat_of_arms_of_Moldova.svg


DECELUŞ cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul I pentru 

învăţămîntul preşcolar, 

primar, secundar general, 

special şi complementar. 

 TOTAL:    28,1 

La partea de cheltuieli: 

1. Grădiniţa de copii 

DECELUŞ 

ORG 2-07154 

Kd_funcţiei 0911 

Kd_programului 8802 

Kd_activităţii 00199 

1. Remunerarea muncii 

angajaţilor conform 

statelor 

2. Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 

3. Prime de asigurari 

obligatorii de asistenţă 

medicală 

211180 

 

212100 

 

212210 

13,5 

 

4,1 

 

1,0 

 Total:   18,6 

 Org 2 07154 

Kd_funcţiei 0911 

Kd_programului 8802 

Kd_activităţii 00448 

1. Remunerarea muncii 

angajaţilor conform 

statelor 

2. Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 

3. Prime de asigurari 

obligatorii de asistenţă 

medicală 

211180 

 

212100 

 

212210 

8,0 

 

1,0 

 

0,5 

 Total:   9,5 

 Total general:   28,1 

 

II. Contabilul- şef va opera în sistemul informaţional modificări conform prevederelor  

       prezentei  Dispoziţii. 

III. Dispoziţia în cauză va fi înaintată spre aprobare în şedinţa Consiliului sătesc Grozeşti. 

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

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

Contrasemnat : 



Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 

 

Anexă 

la Decizia nr. 2 / 2  

din 19.06.2019 

Raport 

privind rectificarea bugetului Primariei Grozesti                                                                                                                    

pentru anul 2019 

 
Bugetul Primasriei s. Grozesti pentru annul 2019 a fost elaborate conform prevederilor Legii 

nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, 

Legii finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie nr. 436-XVI 

privind administratia publica locala. 

Proiectul bugetului s. Grozesti pentru a. 2019 a fost eleborat conform noului system de 

formare a bugetelor unitatilor administrative-teritoriale in baza Legii nr 267 din 01.11.2013 

privind modificarea si completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificari si 

completari la modificarea si completarea unor acte legislative, prin care au fost operate 

modificari si completari la Legea nr 397 din 16.10.2003 privid finantele publice locale si 

codul fiscal nr 1163-XII din aprilie 1997. 

Tinind cont ca Legea nr 270 din 23 noiembrie privind Sistemul unitar de salarizare in sectorul  

bugetar, publicat in Monitorul Oficial nr 441-447 din 30 noiembrie 2018, care are ca scop 

asigurarea unui system de salarizarea personalului din sectorul bugetae capabil sa reflecte sis 

a remunereze prformanta, in cadrul caruia salariul de baza sa reprezinte principalul element al 

remuneratiei personalului care a intrat in vigoare la 01 decembrie 2018. 

  Calcularea cheltuielilor de personal conform Legii nr 270 din 23.11.2018 depaseste suma 

cheltuielilor de personal  conform  legilor de salarizare anterioare care nu au acoperire in 

bugetul pentru anul 2019. 

Circulara nr 08-09-309 din 13.05.2019 are destinatia deacoperire partială a cheltuielilor de 

implementare a Legii nr 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar de 

catre unitatile bugetare finantate prin transferuri cu destinatie speciala si care sunt destinatea 

acoperirii cheltuielilor de personal in instititiile de invatamint conform anexei la circulara. 

Bugetul Primariei Grozesti se rectifica  cu plus  28.1 mii lei atit la capitolul venituri cit si la 

capitolul cheltuieli dupa cum urmeaza: 

Nr. 

de 

ord. 

Denumirea instituţiei Denumirea conturilor COD  

ECO 6 

Suma  

mii lei 

 



La partea de venituri: 

1. Grădiniţa de copii 

DECELUŞ 

Transferuri curente primite 

cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul I pentru 

învăţămîntul preşcolar, 

primar, secundar general, 

special şi complementar. 

191211 28,1 

 TOTAL:    28,1 

La partea de cheltuieli: 

1. Grădiniţa de copii 

DECELUŞ 

ORG 2-07154 

Kd_funcţiei 0911 

Kd_programului 8802 

Kd_activităţii 00199 

1. Remunerarea muncii 

angajaţilor conform 

statelor 

2. Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 

3. Prime de asigurari 

obligatorii de asistenţă 

medicală 

211180 

 

212100 

 

212210 

13,5 

 

4,1 

 

1,0 

 Total:   18,6 

 Org 2 07154 

Kd_funcţiei 0911 

Kd_programului 8802 

Kd_activităţii 00448 

1. Remunerarea muncii 

angajaţilor conform 

statelor 

2. Contribuţii de asigurări 

sociale de stat obligatorii 

3. Prime de asigurari 

obligatorii de asistenţă 

medicală 

211180 

 

212100 

 

212210 

8,0 

 

1,0 

 

0,5 

 Total:   9,5 

 Total general:   28,1 

 

 

 

         Contabil sef                               Lefter Polina 

 



 

Anexă 

la Decizia nr. 2 / 2  

din 19.06.2019 

 

                                                      NOTA  INFORMATIVA 

La proiectul de decizie  nr. 2 / 2 din 19.06.2019   “ Cu privire la rectificarea  

                                                                                 bugetului   pentru anul  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 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 elaborate proiectul de decizie  privind rectificarea bugetului pentru annul 

2019.  

Elaborarea proiectului este motivată de Legea nr 270 din 23 noiembrie privind Sistemul unitar 

de salarizare in sectorul  bugetar și Circulara Ministerului Finanţelor nr. 08-06-309  din 

13.05.2019 privind prin transferurile cu destinatie speciala si care sunt destinatea acoperirii 

cheltuielilor de personal in instititiile de invatamint. 

Scopul elaborarii proiectului de decizie este acoperirea partială a cheltuielilor de 

implementare a Legii nr 270/2018 privind sistemul unitary de salarizare in sectorul bugetar de 

catre unitatile bugetare finantate prin transferuri cu destinatie speciala 

    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 Rectificarea bugetului pentru a 2019 contine  “Raportul 

privind  Rectificarea bugetului pentru a 2019  



  Fundamentarea economic-financiara in cazul in care realizareanoilor reglementari 

necesita cheltuieli financiare si de alta natura. 

  Aprobarea proiectului dat de decizie presupune  reartizarea de surse financiare  către 

instituția de învățămînt preșcolar. 

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

      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 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 domeniul salarizării.. 

Tot odata prin proiect se urmareste satisfacerea interesului public de a asigura raportarea 

rectificarii bugetului pentru a 2019 atit la capitolul venituri cit si la capitolul cheltuieli. 

 

 

Primarul                          Crîșmaru  Silvia  


