
Anexă nr. 1  

la decizia nr. 1 / 1 

din 23.03.2021 

 

Raport     

privind  executarea  bugetului 

Primăriei  Grozeşti 

pentru anul 2020 

 

I. Descrierea  generală  a  executării  bugetului  Primăriei   s. Grozeşti. 
                                                                                                           

1) a.)  Partea  de  venituri a bugetului  pentru  anul  2020  a fost executată  

în  sumă  de  3 686,1 mii lei, la nivel de  102,19%, asigurând prevederile 

planului  precizat  pe  an  în sumă de  3606,9  mii lei, cu  79,2   mii lei  mai mult.  

Structura executării bugetului după sursele principale de venituri pentru 

perioada de gestiune  se  caracterizează prin  următorii  indicatori: 

 

 

Specificaţia 

Planul precizat 

pentru anul 2020 

Executat 

(realizări) 

Devieri  

(-; +) 

Nivelul  

executării 

(%) Suma 

(mii lei) 

Ponderea 

(% ) 
Suma 

(mii lei) 

Ponderea 

(% ) 

Venituri  globale 

din care: 

3 606,9 100 3 686,1 100 79,20 102,19 

Încasări  directe şi integrale 

ale impozitelor, taxelor şi 

altor venituri    (venituri 

proprii) 

543,7 15,08 727,6 19,7 183,9 133,83 

Mijloace  atrase  de  instituţie 162,5 4,50 57,8 1,6 -104,7 35,6 
Transferuri 2 900,7 80,42 2900,7 78,7 0 100 

 

1) b.)  Pentru  perioada  anului  2020  bugetul  Primariei  Grozeşti  la 

capitolul venituri a fost aprobat în  sumă   de  3439.4  mii lei.  

 Conform deciziilor consiliului sătesc Grozeşti pe parcursul  anului 2020  

bugetul la partea de venituri a fost majorat  cu  167.5 mii lei, în  urma  căruia  

suma  anuală precizată   constituie  3606.9  mii lei. 

 

Majorarea  părţii  de  venituri  s-a  efectuat  după  cum  urmează: 

• 100.0 mii lei – 191220 – transferuri capitale primate cu destinaţie specială  

între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I (pe cod de obiecte); 



• 44.5 mii lei – 191239 – alte transferuri curente primite cu destinaţie generală  

între bugetul         de stat şi bugetele locale de nivelul I; 

• 3.0 mii lei -142252 –Plata  pentru  locaţiunea bunurilor patrimoniului public 

încasat în BL I.  

• 20.0  mii lei – 142320 – Plata pentru  locaţiunea bunurilor patrimoniului 

public. 

 

În  sumă  totală  a  veniturilor  executate  ponderea impozitului pe venitul  

reţinut din salariu  a constituit  528,3 mii lei, ceea ce reprezintă  14.33  la sută, 

iar faţă de  prevederile planului precizat  la nivel de 14,65 la sută. Din arenda  

terenului cu  destinaţie agricolă în  bugetul  local s-a  încasat  9970,00 lei. 

 

Perioada  de  suspendare  a activităţii  instituţiilor de învăţământ  preşcolar  

de la 11.03.2020-15.09.2020,  impusă  de  situaţia  pandemică  COVID-19, a 

condus  la  executatrea  de  doar 56,2 mii lei, la nivel de 40,36  la sută, plan 

precizat  fiind de 139,2. La  plata pentru  locaţiunea bunurilor  patrimoniului  

public  am înregistrat  neexecutare, la  fel  motivul fiind  situaţia  epidimiologică  

din Republica  Moldova. 

Comparativ cu  perioada  similară a  anului  2019, veniturile  totale ale  

bugetului  primărie  sunt  mai  mici  cu 73,65 la sută (-1318,5 mii lei) ca urmare 

 Cod Suma 

anuală 

aprobată, 

mii lei 

Suma 

anuală 

precizată, 

mii lei 

Executat 

anul 

2020, 

mii lei 

Devieri 

executat fată 

de plan 

precizat   % 

Venituri   total 
 Inclusiv: 

  

3439,4 

 

3606,9 

 

3686,1 

 

102,19 
Impozit  pe  venit 111 361,1 361,1 538,6 149,15 
Impozit  pe  proprietate 113 139,0 139,0 142,6 102,59 
Impozite şi taxe pe 

mărfuri  şi   servicii 
114 42,6 42,6 36,4 85,44 

Venituri  din  

proprietate 
141 - - 10,0 0 

Venituri din vinzarea 

mărfurilor  şi  

serviciilor 

142 

 

139,5 162,5 57,8 35,6 

Amenzi şi  sancţiuni 143 1,0 1,0  0,00 
Transferuri  primite  

intre BS  şi bugetul  

local 

191 2756,2 2900,7 2900,7 100,0 



a  micşorării  transferurilor, în special  a  transferurilor  capitale primite cu  

destinaţie  specială. 

 

Mijloacele încasate  în bugetul local  la impozite  şi taxe pe mărfuri şi servicii  

în 2020 au fost mai mici  comparativ cu perioada  respectivă a anului trecut. 

Acestea fiind influienţate de sistarea  activităţii a unor  agenţi economici, 

subiecţi  ai impunerii cu taxe prevăzute la art. 291 lit.e), i) aprobate  prin decizia  

consiliului local Grozeşti. 

CHELTUIELI : 

2) a.)   La  partea de cheltuieli,  Primaria  Grozeşti  pentru   anul  2020  a   

                 aprobat  suma  de   3 439,4  mii lei. 

Conform deciziilor  consiliului sătesc  Grozeşti,  bugetul  Primariei  Grozeşti  a  

fost majorat  cu   779,8  mii lei, în  urma  căruia  suma  anuală  precizată  

constituie  4219,2 mii lei. 

Pe  perioada  de  12  luni  a  anului  2020  suma  cheltuielilor  executate   

constituie  3 727,7 mii lei.  Comparativ  cu  perioada  respectivă a anului 2019  

valoarea cheltuielilor s-a  micşorat   cu 2 212,3 mii lei. 

 

Nr. 

ord. 

        Denumirea Cod Suma 

anuală 

aprobată, 

mii lei 

Suma 

anuală 

precizată, 

mii lei 

Execut

at pe  

12 luni   

mii lei 

Devieri 

executat / 

precizat , 

 % 

  

Cheltuieli total 

  

3439,4 

 

4219,2 

 

3727,7 

 

88,35 

 Cod Executat 

  (mii lei) 

Devieri  2020 fată 

de 2019 

31.12.2020 31.12.2019 (-; +) 

 (mii  lei) 
% 

Venituri  total  3 686,1 5 004,6 -1 318,5 73,65 

Inclusiv:      

Impozit  pe  venit 111 538,6 406,2 132,4 132,6 
Impozit  pe  proprietate 113 142,6 152,1 -9,5 93,73 
Impozite şi taxe pe mărfuri  şi   

servicii 
114 36,4 84,2 -47,8 43,22 

Venituri  din  proprietate 141 10,0  10,0 0 

Venituri din vinzarea 

mărfurilor  şi  serviciilor 
142 

 

57,9 153,2 -95,4 37,76 

Transferuri  primite  intre BS  

şi bugetul  local 
191 2 900,7 4 208,8 -1 308,1 68,92 



1 Remunerarea muncii 211 1698,4 1587,0 1485,0 93,58 

2 Contribuţii şi prime de 

asigurări obligatorii 
   212 469,8 441,0 408,4 92,60 

3 Servicii 222 367,0 407,4 270,3 66,36 

4 Prestări de asistenţă 

socială 
272 8,0 14,0 14,0 100.0 

5 Prestări sociale ale 

angajatorilor 
273 8,1 7,8 4,0 51,96 

6 Alte cheltuieli curente 281 24,5 18,0 7,0 39,20 

7 Reparaţii capitale ale 

clădirilor 
311  16,2 16,2 100,0 

8 Reparaţii capitale ale 

const spec 
312 229,5 768,9 741,4 96,41 

9 Procurarea maşini şi 

utilaje 
314 20,0 238,6 226,8 95,05 

10 Mijloace  de transport 315  250,0 190,0 76,00 

11 Procurarea  uneltelor  şi 

sculelor, inventar de 

producere şi gospodăr. 

316 23,0 28,5 27,8 97,63 

12 Procurarea  altor 

mijloace fixe 
318  22,0 22,0 100,00 

13  Procurarea materialelor 33 591,1 419,7 314,6 74,96 

  

Structura  cheltuielilor  de  casă  a Primăriei Grozeşti  pentru  anul  2020  

comparativ cu   2019 ,  mii lei  

                  

                                                                                                                             

2) b.  Executarea  bugetului  Primăriei  Grozeşti pentru anul 2020  

privind Performanţele  pe programe / subprograme 

În conformitate cu p.427 din anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor 

nr.209 din 24.12.2015, “Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi 
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modificarea bugetului” au fost stabilite programe  şi  subprograme  de 

dezvoltare a  Primariei Grozeşti. 

 Pentru  anul  2020  au fost elaborate   9  programe. 

Executarea  bugetului  la cheltuieli pe programe a fost realizată după cum 

urmează: 

  1.Programul  - Legislativul şi serviciile de suport,  0111 

 

Programul include subprogramul  - Exercitarea guvernării, activitatea 

aparatului primariei. Scopul subprogramului este: interese promovate şi 

probleme soluţionate ale populaţiei  din  s. Grozesti. 

Bugetul programului la cheltuieli constituie: 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii lei 

1194.0 1591.5 1290.24 

Din suma totală  a cheltuielilor  executate : 

• Retribuirea  muncii  a  angajaţilor  aparatului  Primăriei constituie  613.0 

mii lei 

• Contribuţii sociale şi medicale – 168.45 mii lei 

• Servicii – 116.64 mii lei 

• Prestaţii sociale -  2.0 mii lei 

• Alte cheltuieli – 7.05  mii lei 

• Procurarea mijloacelor  fixe – 311.0 mii lei 

• Procurarea  bunurilor – 72.1  mii lei. 

 

1. Programul – Domenii generale de stat,  0169 
(1070) 

Programul include subprogramul – Gestionarea fondurilor de rezervă  şi 

de intervenţie 

Scopul  subprogramului  este:  activităţi  imprevizibile şi excepţionale. 

Pe parcursul anului 2020 conform deciziilor consiliului sătesc din fondul de 

rezervă au fost alocate  8.0  mii lei pentru  protecţie  împotriva  excluziunii 

sociale. 

2. Programul  - Transport  rutier , 0451 

Programul  include  subprogramul  – Dezvoltarea transportului /Dezvoltarea  

drumurilor. 



Obiectivul principal al subprogramului este întreţinerea şi reparaţia drumurilor 

locale. Sporirea  siguranţei  şi  fluienţei  traficului  prin  reducerea  numarului  

de  accidente. 

Cheltuielile  subprogramului  pentru  anul  2020 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii lei 

229.5 528.9 528,9 

 

3. Programul  - Dezvoltarea  comunală  şi  

amenajare, 0620 

Programul include -  activităţi de amenajare a satului. 

Bugetul  subprogramului  la  cheltuieli  constituie: 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii lei 

36.0 36.0 25.2 

 

4. Iluminarea stradala, 0640 

Subprogramul include acţiuni de întreţinere, reparative şi constructive a reţelelor 

de iluminat stradal. 

Bugetul  subprogramului  la  cheltuieli  constituie: 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii lei 

50.0 50.0 27.2 

 

5. Programul – Cultura cultele şi odihna, 0820 

Programul include  -  activitatea bibliotecii şi căminului cultural 

Scopul programului este – cultura, tradiţiile localităţii valorificate şi promovate 

în rîndul populaţiei. 

Bugetul programului  la  cheltuieli  constituie: 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii lei 

265,7 348,5 288,8 

În  componenţa  cheltuielilor executate  sunt  incluse: 



• Retribuirea muncii angajatilor conform statelor de personal – 141,9 mii lei 

• Contributii sociale si medicale – 39,0 mii lei  

• Servicii – 29,0 mii lei 

• Indemnizaţii  pentru  incapacitate  temporară  de  muncă – 0,5 mii lei 

• Procurarea altor mijloace fixe  -   65,1 mii lei 

• Procurarea bunurilor    - 13,3 mii lei. 

 

6. Programul  învăţămînt 

Programul include activitatea instituţiei preşcolare  - gradiniţa 

Scopul principal al programului este – copii pregătiţi multilateral pentru viaţa şi 

integrare în activitatea şcolară. 

Bugetul  programului  la  cheltuieli  constituie: 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii leri 

1641,2 1641,2 1559,1 

    

 În  componenţa  cheltuielilor  executate  sunt  incluse: 

- Retribuirea muncii  angajaţilor  conform  statelor  - 730,2 mii lei 

- Contribuţii  sociale  şi   medicale  -  200,9 mii lei 

- Servicii  - 72,1 mii lei 

- Indemnizaţii  pentru  incapacitate  temporară  de muncă – 1,5 mii lei 

- Compensaţii – 6,0 mii lei 

- Reparaţii capitale  ale  clădirilor – 16,2 mii lei 

- Procurarea construcţiilor  speciale– 112,4 mii lei 

- Procurarea  maşinilor  şi  utilajelor  – 154,0 mii lei 

- Procurarea  uneltelor  şi  sculelor  – 14,5 mii lei 

- Procurarea  altor mijloace fixe – 22,1 mii lei 

- Procurarea  bunurilor  material  –  229,2 mii lei.    

 

8 . Alte  servicii în  domeniul apărării  naţionale, 0259 

Subprogramul include acţiuni de asigurare  a incorporării  recruţilor în Armata 

Naţională. 

Bugetul  subprogramului  la  cheltuieli  constituie: 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii lei 

1.0 1.0 - 



7. Servicii de  sport  şi  cultură  fizică, 0812 

Subprogramul include organizarea, susţinerea şi promovarea 

activităţilor/competiţiilor  sportive 

Bugetul  subprogramului  la  cheltuieli  constituie: 

Aprobat, mii lei Precizat, mii lei Executat, mii lei 

4.0 4.0 - 

 

 În aspect economic  cheltuielile  şi activele  nefinanciare  ale bugetului local  au  

evoluat  după cum urmează:                                                                                                          

mii  lei 

Nr. 

ord. 
        Denumirea Cod Executat Devieri   

anul  curent  faţă de 

precedent 

31.12.20 31.12.19 (-; +) % 

  

Cheltuieli total 

  

3 727,7 

 

5 940,0 

 

-2 212,3 

 

62,76 

1 Remunerarea muncii 211 1485,0 1 506,5 -21,4 98,58 

2 Contribuţii şi prime de asigurări 

obligatorii 
212 408,4 414,3 -5,9 98,58 

3 Servicii 222 270,3 232,7 37,6 116,16 

4 Prestări de asistenţă socială 272 14,0 12,5 1,5 112,00 

5 Prestări sociale ale angajatorilor 273 4,0 103,4 -99,4 3,89 

6 Alte cheltuieli curente 281 7,0 2,6 4,4 >200 

7 Reparaţii capitale ale clădirilor 311 16,2 1 529,5 -1 513,3 >200 

8 Reparaţii capitale ale const spec 312 741,4 727,5 13,9 101,9 

9 Instalaţii  de transmisie 313  548,7 -548,7 0,00 

10 Procurarea maşini şi utilaje 314 226,8 28,3 198,5 >200 

11 Mijloace  de transport 315 190,0  190,0 0,00 

12 Procurarea  uneltelor  şi sculelor, 

inventar de producere şi gospodăresc 
316 27,8 13,5 14,3 >200 

13 Procurarea  altor mijloace fixe 318 22,0  220,0 0,00 

14  Investiţii capitale  in active  in curs  de 

execuţie 
319  230,4 -230,4 0,00 

15 Procurarea materialelor 33 314,6 590,2 -275,6 53,31 

 



Analiza  comparativă   a  cheltuielilor  efective  din  2020  (care constituie 3 

973,1 mii lei) cu cele din 2019  (fiind de 3 753,9 mii lei) demonstrează  o 

majorare   de  219,2 mii lei. 

Cheltuieli efective  pe perioada  01.01.2020 - 31.12.2020,  

Primăria Grozeşti , (mii lei)    

                                                                                                                             

Denumirea 

conturilor 

Cod                  

ECO 
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   Total 

Total   1610,3 1477,9 74,2 277,5 131,6 64,7 328,8 8,0 3 973,1 

Remunerarea 

muncii  
211180 627,5 740,4 54,0 89,6     1 511,5 

Contribuţii  de 

asigurari sociale  

de stat  

obligatorii 

212100 144,3 170,3 12,4 20,6     347,6 

Prime de 

asigurare 

obligatorie de 

asistentă  

medicală 

212210 27,6 32,9 2,4 4,0     66,8 

Energia 

electrica 
222110 9,3 16,8  6,8  27,2   60,1 

Gaze 222120  0,8       0,8 

Apa si 

canalizare 
222140 3,0 7,2  0,2     10,5 

Alte servicii 

comunale 
222190  1,8       1,8 

Servicii 

informationale 
222210 21,5 4,3 2,6      28,5 

Servicii de 

telecomunicati 
222220 3,1 2,7 1,0      6,8 

Servicii de 222400 4,9 0,2  1,3     6,5 



transport 

Servicii de 

reparatii curente 
222500 12,6 2,5       15,1 

Servicii  

formare 

profesionala 

222600 4,6 0,9       5,5 

Deplasari de 

serviciu  in 

interiorul  tarii 

222710 0,18 0,64 0,04      0,86 

Servicii 

editoriale 
222910         0,0 

Servicii bancare 222970 1,7 1,5       3,2 

Servicii postale 222980 3,4 1,2 0,9 0,6     6,1 

Servicii  

neatribuite  altor 

aliniate 

222990 52,7 12,5  15,3 25,2    105,8 

Indemnizatii la 

incetarea 

contractului 

273200         0,0 

Cheltuieli 

privind uzura 

cladirilor 

231100 442,1 76,4  46,5     564,9 

Chelt. uzura 

construcţii 

speciale 

231200 97,0 31,2  54,4 104,2  328,8  615,6 

Cheltuieli 

privind uzura 

instalatiilor de 

transmisie 

231300      37,6   

 

37,6 

Chelt privind  

uzura masin si 

utilajelor 

231400 38,9 68,6  18,9     126,4 

Chelt.  uzura 

mijl de transport 
231500         0,00 

Chelt privind 

uzura inventar 

gospodaresc 

231600 18,2 52,8  7,5 2,1    80,6 

Cheltuieli 

privind 
232100         0,0 



amortizarea 

activelor 

Compensatii 272500  6,0       6,0 

Ajutoare banesti 272600        8,0 8,0 

Cotizatii in 

organiz. din tara 
281120 2,4        2,4 

Alte cheltuieli 

curente 
281900 4,6        4,6 

Indemn pentru  

incapacitate  

temporară de 

muncă 

273500 2,0 2,5 0,3 0,4     5,2 

Chelt privind 

iesirea activelor 
289100   0,5      0,5 

Chelt. -

transmiterea 

active/titlu 

gratuit 

289200 9,5        9,5 

Cheltuieli 

privind 

utilizarea  

combustibil/car

buranţi 

221110 42,9 41,1       84,0 

Chelt. Piese de 

schimb 
221120 3,7        3,7 

Cheltuieli  

produselor 

alimentare 

221130  123,2       123,2 

Chelt. medicam 

si material 

sanitar 

221140  1,0       1,0 

Chelt. privind 

utilizarea 

materialelor 

pentru scop 

didactice 

221150  5,1       5,1 

Cheltuieli  

privind utilizare 

materialelor de 

uz gospodăresc, 

rechizite de 

221160 21,5 16,3  3,1     40,8 



birou 

Chelt  materiale 

de constr. 
221170 9,8 34,0  8,4     52,2 

Chelt utilizarea 

accesor de pat 
221180  7,2       7,2 

Chelt din  utiliz 

altor materiale 
221190 1,2 15,8       17,0 

 

La cheltuieli  privind utilizarea  produselor  alimentare  au fost  incluse şi 

sumele stabilie  prin  Procesul verbal nr.11  din 06.08.2020 al Consiliului  de 

administraţie al  instituţiei de învăţămînt  preşcolar “Cu privire la restituirea  

sumelor  plăţii părinteşti  nefolosită  pentru alimentaţia copiilor din grupa 

pregătitoare  în anul de studii 2019-2020, acestora  li s-au restituit  produse 

alimentare  contra valoarea  sumei  achitate  nefolosită.” 

Structura  cheltuielilor  efective  a Bugetului  local  Grozeşti, 

 conform  clasificaţiei  economice 

                     mii  lei 

 

anul  2019

anul  2020
CHELTUIELI

DE
PERSONAL

BUNURI ŞI
SERVICII

PRESTAŢII
SOCIALE

ALTE
CHELTUIELI

Cheltuieli
privind
Uzura

mijloace
fixe

Cheltuieli
privind

utilizarea
Stocuri de
materiale
circulante

1915,8

232,7
115,4

4,1

965,3

520,5

1926,0

251,6

19,2
17,0

1425,1

334,2
anul  2019

anul  2020



II.  Cerinţe la descrierea  informaţiei  din bilanţul contabil 

 

1. În  conformitate cu graficul  aprobat  de  prezentare a  dărilor  de  seamă  

privind executarea  bugetului    pentru  anul 2020, primăria  satului  

Grozeşti  a  prelucrat, analizat, verificat, recepţionat şi sistematizat  într-

un  raport unic, rapoartele instituţiilor publice, finanţate de  la  bugetul 

local al  satului  Grozeşti. 

Activul  bilanţului  coincide cu pasivul  şi constituie  27 846,3 mii lei la 

început de an şi 30 217,2 mii lei la sfîrşitul  perioadei  de  gestiune. 

Comparativ  cu începutul anului  suma s-a majorat cu  2 370,9 mii lei. 

Majorarea a  fost influienţată  de  majorarea uzurii mijloacelor fixe, 

reparaţiilor  capitale, procurărilor mijloacelor fixe, etc. 

 

Conform  bilanţului  contabil  la  situaţia  01.01.2020  valoarea mijloacelor  fixe  

constituie  36 635,6 mii lei. Pe parcursul anului 2020  majorarea valorii  

mijloacelor  fixe au constituit 3822,8 mii lei, inclusiv: 

❖ cu titlu gratuit 2564,8 mii lei; 

❖ reparaţii  capitale  a  cladirilor, instalaţiilor de transmisie şi construcţiilor 

special  au fost executate în sumă de  645,2 mii lei; 

❖  procurări în valoare de 606,7; 

❖ Alte  majorări 6,1 mii lei. 

Micşorarea  valorii  mijloacelor  fixe constituie  4,8 mii lei. Valoarea 

mijloacelor fixe conform bilanţului contabil la situaţia 01.01.2021 constituie  40 

453,6 mii lei. 

 Valoarea   totală  a  stocurilor  de materiale  circulante  la situaţia  din 

01.01.2020 însumează  447,3 mii lei, la  sfîrşitul anului constituie 442,1, soldul 

s-a micşorat cu 5,2 mii lei. 

 La  subcontul  319 „Investiţii  capitale în active în curs de execuţie” e  

înregistrată suma de 2 270,6 mii lei la care  se reflectă extinderea  apeductului în 

valoare de  2 153,1 mii lei, Proiectul pentru canalizare în sumă de 19,8 mii lei şi 

Proiectrul pentru gazificarea  satului cu suma de 97,7. 

 La  subcontul  415 „Acţiuni şi alte  forme de participare în capital în 

interiorul ţării” este înregistrată  suma 313,86 mii lei, fiind reprezentate prin 100 

de Acţiuni la S.A: Apa  Canal. 



2. Soldul  mijloacelor băneşti la situaţia  01.01.2021 la contul de decontare a  

primăriei satului  Grozeşti  s-au înregistrat mijloace  băneşti  în  suma de 693 

228,28 lei (431100).  Cuantumul  mijloacelor  financiare  s-au micşorat cu  41 

628,7 7lei comparativ cu cel înregistrat la 01.01.2020, care constituia  734 

857,05 lei. 

3. Rezultatul  financiar al instituţiei publice  pentru anu  curent (721) 

constituie  2 304 404,7 lei, care  reprezintă  diferenţa  dintre veniturile  şi 

cheltuielile efective ale  perioadei  de gestiune anului  curent ceea ce  

corespunde cu datele din raportul  FD-042. 

4. Pe  parcursul  perioadei  de  gestiune Primăria  satului Grozeşti  nu a  

acordat şi nu a rambursat  credite. 

5. Pe  parcursul  perioadei  de  gestiune Primăria  satului Grozeşti  nu a  

primit şi  nu a rambursat  împrumuturi. 

6. La extrabilanţul  instituţiei  sunt înregistrate Creanţe  compromise  

decontate (822420) în sumă de 15,9 mii lei. 

 

III.  Cerinţe la descrierea  creanţelor şi datoriilor  formate 

 

DATORII  DEBITOARE  ŞI  CREDITOARE : 

Creanţele  constituie  23,3 mii lei, inclusiv: 

✓ 13,21 mii lei  - energia electrică; 

✓ 3,72 mii lei – gaze; 

✓ 1,34 mii lei – apa şi canalizare; 

✓ 0,08 mii lei  - servicii informaţionale; 

✓ 0,83 mii lei – servicii de telecomunicaţii; 

✓ 2.35 mii lei – servicii neatribuite altor aliniate; 

✓ 1,77  mii lei  - procurarea combustibilului. 

 

Datoriile creditoare constituie 204.0  mii lei, inclusiv: 

✓ 137,0 mii lei – Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor de personal; 

✓ 31,5 mii lei - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii; 

✓ 0,09 mii lei – Deplasări în interiorul ţării; 

✓ 1,2 mii lei – Indemnizaţii pentru incapacitate tomporară de muncă; 

✓ 27,6 mii lei – Procurarea construcţiilor  speciale; 

✓ 6,6 mii lei - Procurarea produse  alimentare. 

Plata datoriilor debitoare şi creditoare sunt formate  la  situaţia  din 31 decembrie 2020.  

 Primar                                             Tofan    Serghei 

Contabil - şef                                   Fonari   Natalia 



 


