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DECIZIE nr. 5 / 6 

 

din   30 septembrie   2021                                                                             s. Grozești 
 

’’ Cu privire la executarea  Bugetului  local  pe 6  luni  ale  anului  2021. ’’ 
 

Analizînd  Nota informativă  prezentată  de  contabilul-şef  al Primăriei 

Grozești, privind  executarea  bugetului local pe  6  luni ale anului  2021  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. 6 / 12 din 04.12.2020  privind 

aprobarea bugetului local în lectura a doua pentru  anul  2021,   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  publică  locală  și în temeiul avizului comisiei pentru economie și buget,   

Consiliul sătesc  Grozești, 

DECIDE: 

1. Se ia act de nota informativă  a  contabilului-şef   privind  executarea  bugetului  

satului  Grozești  pe  6 luni  ale  anului  2021.(Anexa nr. 1). 

2. Se  aprobă  executarea  bugetului local  pe  6 luni ale anului 2021  la capitolul 

“Venituri”  în     sumă de  1 971 041.08  lei. (Anexa nr.2). 

3. Se  aprobă executarea  bugetului loca pe  6 luni ale anului 2021  la capitolul 

“Cheltuieli” în sumă de  1 608 496.40  lei. ( Anexa nr.3).  
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4. Primarul, Tofan  Serghei  va asigura întreprinderea măsurilor eficiente şi 

adecvate  situaţiei  reale  create  în  teritoriu  întru  colectarea deplină a 

veniturilor proprii, aprobate în bugetul  local pentru anul 2021. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Tofan Serghei. 

 

 

 
Autor : 
Primarul s. Grozești                                     Tofan  Serghei 

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

 

Contrasemnat : 
Secretarul Consiliului                                 Svetlana Mitrofan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

la decizia nr. 5 /6 

din 30.09.2021 

 

RAPORT 

Cu privire la executarea bugetului satului Grozeşti pentru 6  luni ale anului  2021. 

 

În  conformitate cu  art. 43 (1) b al Legii nr 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind  administraţia publică  locală, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale  nr.181 din 25 iulie 2014, art. 28 din Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind  finanţele  publice locale  vin cu un  Raport  privind  

executarea  bugetului   s. Grozesti  pentru  şase luni ale anului  2021,  în conformitate 

cu legislaţia în vigoare  cu  scop de a informa Consiliul local despre rezultatele 

executării bugetului s. Grozeşti  întru  analiza şi aprecierea rezultatelor obţinute pe 

perioada examinată  şi de a asigura transparenţa  în gestionarea  eficientă  a finanţelor  

publice de către executorii de buget. 

Raportul  este  elaborat  în vederea implimentării  Legii nr. 239 din 13.11.2008 

privind  transparența  în  procesul  decizional. 

   Legile care reglementează  domeniul vizat:  Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006, privind administraţia  publică  locală,  Legea finanţelor publice  şi 

responsabilităţii  bugetar-fiscale   nr. 181 din 25 iulie 2014,  Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind  finanţele  publice  locale. Proiectul deciziei  privind 

executarea bugetului  satului Grozeşti pentru  şase luni ale anului  2021  conţine :  

“Raportul privind executarea bugetului ”  la partea de venituri  şi  la partea de 

cheltuieli conform clasificaţiei  bugetare: 

 

VENITURI : 

Pentru  perioada  anului  2021  bugetul  Primariei  Grozeşti  la capitolul venituri 

a fost aprobat în  sumă   de  3 442,1  mii lei.  

  Dat fiind faptul că  în  perioada  de  raportare, 01.01.2021 – 30.06.2021, nu a avut loc 

nici o modoficare a bugetului suma anuală precizată coincide cu cea aprobată. 

 



Pe  perioada de gestiune a anului 2021  în bugetul  Primariei  Grozeşti au fost 

acumulate  venituri  în sumă de  1 971 041,08 lei , acestea constituind   57,26 %  faţă 

de planul anual precizat. 

 

Nr. 

ord. 
Denumirea Cod Suma 

anuală 
aprobată 

mii lei 

Suma 

anuală 
precizată 

mii lei 

Executat 

la 

30.06.21 

mii lei 

Devieri 

executat 

fată de plan 

precizat   % 

  

Venituri  total 

  

3 442,1 

 

3 442,1 

 

1 971,0 

 

51 
 Inclusiv:      

1 Impozit pe venit 111 386,0 386,0 326,7 84,63 

2 Impozit pe proprietate 113 117,8 117,8 83,5 70,87 

3 Impozite şi taxe pe 
mărfuri şi  servicii 

114 42,7 42,7 22,1 51,79 

4 Venituri  din proprietate 141 10,0 10,0  0,0 

5 Venituri din vinzarea 
mărfurilor şi serviciilor 

142 

 

149,8 149,8 47,3 31,63 

6 Trans. primite  între BS  
şi bugetele  locale 

191 2 735,8 2 735,8 1 491,4 54,51 

                                        

CHELTUIELI : 

La partea de cheltuieli,  Primaria  Grozeşti  pentru   anul  2021  a  aprobat  suma  

de   3 442,1  mii lei. 

 Pe  perioada  de  6 luni  ale  anului  2021  suma  cheltuielilor  executate  constituie  

1608,5 mii lei.  

Nr. 

ord. 
        Denumirea Cod Suma 

anuală 
aprobată 

mii lei 

Suma 

anuală 
precizată 

mii lei 

Executat 

la 

30.06.21

mii lei 

Devieri 

executat 

/precizat 

% 

  

Cheltuieli total 

  

3 442,1 

 

3442,1 

 

1 608,5 

 

46,73 

1 Remunerarea muncii 211 1 771,0 1 771,0 822,8 46,46 

2 Contribuţii şi prime de asigurări 
obligatorii 

212 513,6 513,6 236,6 46,06 

3 Servicii 222 357,2 329,6 99,7 30,25 

4 Prestări de asistenţă socială 272 8,0 12,6 12,6 100,00 



5 Prestări sociale ale angajatorilor 273 8,0 9,0 3,6 40,55 

6 Alte cheltuieli curente 281 20,5 13,9 2,3 16,54 

7 Transferuri acordate între 
instituţiile bugetului  

291  12,4 12,4 100,00 

8 Reparaţii capitale ale const spec 312 231,8 276,3 276,3 1000,00 

9  Procurarea materialelor 33 532,0 503,7 142,1 28,2 

 

DATORII  DEBITOARE  ŞI  CREDITOARE : 
 

Creanţele  constituie  11,1 mii lei, inclusiv: 

 3,1 mii lei  - gaze; 

 0.4 mii lei  - servicii informaţionale; 

 2.3 mii lei – servicii neatribuite altor aliniate; 

 5,3 mii lei  - procurarea combustibilului. 

Datoriile creditoare constituie  209,1 mii lei,  inclusiv: 

 153,1 mii lei – Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor de personal; 

 44,4 mii lei - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii; 

 0,2 mii lei – Apă şi canalizare; 

 0,6 mii lei – Servicii; 

 10,3 mii lei - Procurarea produse alimentare; 

 0,5 mii lei – Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou. 

 

Plata datoriilor  debitoare  şi creditoare sunt formate  la situaţia  din 30.06.2021. 

Datorii cu termen expirat nu avem. 

  Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situaţia de 

01.07.2021  constituie  1 055,8 mii lei. 

 

 Contabil - șef    __________   Fonari  Natalia                          

 

 

 

 

 



  Anexa nr.1 

la Decizia nr. 5 / 6  

din 30.09.2021                  

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ 

La  Proiectul de Decizie  nr. 5 / 6 din 30.09.2021 “Cu privire la executarea 

bugetului  satului  Grozeşti  pentru  6 luni ale  anului   2021 ” 

Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este elaborat de către contabilul-şef  al Primariei Grozeşti. 

  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

În conformitate cu art.43 (1)b al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală,  Legii finanţelor publice şi responsabilitaţii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din  Legea nr.397-XV din 16 octombrie 
2003 privind  finanţele publice locale,  a fost elaborat Proiectul de decizie privind 
executarea bugetului  s. Grozeşti pentru  6 luni ale anului  2021. 

 Scopul elaborării Proiectului de decizie este raportarea executării bugetului 

satului  Grozeşti  pentru şase luni ale anului 2021 în conformitate cu legislaţia în 
vigoare,  cît şi de a informa Consiliul local despre rezultatele executării bugetului 
s. Grozesti întru  analiza şi aprecierea  atingerii obiectivelor stabilite pentru  

perioada examinată şi de a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a 
finanţelor publice de către executorii de buget. 

    Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare  

Proiectul de decizie respectă  prevederile  actelor normative şi legislative actuale şi 
este elaborat  în vederea implimentării  Legii nr.239 din 13.11.2008 privind 
transparenţa  în  procesul  decizional şi  Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la 
actele  normative. 

  Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi 

Legile care reglementează domeniul vizat:  Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale  nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanţele publice locale. 

Proiectul deciziei privind executarea bugetului  satului Grozeşti pentru şase luni 
ale anului  2021 conţine  “ Raportul privind executarea bugetului ”  la partea de 

venituri şi la partea de cheltuieli. 



  Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 

  Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesită surse financiare suplimentare. 

 Implimentarea proiectului de decizie cu privire la executarea bugetului s. Grozeşti la 
venituri şi cheltuieli  presupune aprecierea rezultatelor obţinute în perioada menţionată 
şi nu implică alocarea mijloacelor financiare. 

   Astfel, se constată că implimentarea proiectului va realiza finalitatea prevazută. 

      Modul de incorporare a actului în cadrul normativ 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr. 436-XVI 
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.61 (1) al Legii 
finanţelor  publice  şi  responsabilităţii  bugetar-fiscale  nr.181 din 25 iulie 2014,  
art.27 din  Legea  nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale. 

   Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederii  Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 
procesul decizional şi Legii nr.100 din  22.12.2017 cu privire la acte normative, 
anunţul cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei, precum şi anunţul cu 
privire la consultări publice inclusive şi proiectul de decizie cu toate explicaţiile de 
rigoare au fost plasate pe pagina  WEB: grozesti.sat.md. 

 Proiectul de decizie se prezintă  comisiilor de specialitate pentru avizare  de a fi 
propuse  Consiliului local pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

Constatările 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 administraţia publică locală, art.10 lit. 
(c) din  Legea nr.317 din 18.07.2003  privind  actele normative ale Guvernului şi ale 
altor autoritaţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art. 63 a Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.28 al Legii 
finanţelor publice locale nr.397 din 16.10.2003. 

             Impactul proiectului 

 Proiectul va  avea un impact semnificativ în respectarea legislaţiei în vigoare. 
Totodată prin proiect se urmareşte satisfacerea interesului public de a asigura 
raportarea executării bugetului local Grozeşti pentru  şase luni ale anului 2021 la 
partea de venituri şi cheltuieli pe programe şi subprograme. 

 

 


