
Republica Moldova
Raionul Floreqti

Consiliul orlgenesc Floregti

Pecny6;rurca Mo.rAoea

Pafios O.noperurr

Iopoqcrofi Coser O.nopeurr

DECIZTE

Din 11 decembrie 2020

Cu privire aprobarea bugetului
orEgenesc pentru anul 2021 in a doua lecturl

Nr. 10/02

in temeiul afi.14 alin.(2) lit. n) al Legii RM nr.436l2006privind administralia publicd locald, art.2O

alin. (1), art.2l alin(a) lit.a), b) al Legii RM nr.39712003 privind finanfele publice locale; afi.24,

art.25, art.27 al Legii RM nr.l8l12014 finanfelor publice qi responsabilitdtii bugetar-fiscale; art.47 qi

art.48 al Legii RM nr.41912006 cu privire la datoria sectorului public, garanliile de stat gi recreditarea

de stat, Ordinul Ministerului Finanfelor Republicii Moldova rc.209 din24.12.2015 cu privire la Setul

metodologic privind elaborarea aprobarea qi modificarea bugetului, Consiliul ordgenesc

DECIDE:

1. Se aprobd bugetul oragului Floregti pentru anul 2021 in sumd de 32llI,2 mii lei, la

compartimentul venituri in suml de 32lll,2 mii lei gi la cheltuieli in sumd de 3211 1,2 mii lei.

2. Se aprobd pentru anul 2021:

l) Sinteza indicatorilor generali gi sursele de finanfare ale bugetului orEgenesc conform

anexei nr.1;

2) Sinteza veniturilor bugetului orlqenesc conform anexei nr. 2;

3) Resursele gi cheltuielile bugetului ordgenesc conform clasifica[iei func(ionale si pe

programe conform anexei nr. 3;

4) Efectivul - limitd a unitElilor de personal pe autoritAtile/institufiile finan{ate de la bugetul

ordgenesc conform anexei nr.4;

5) Mdrimea pl61ii anuale de locatiune gi folosire a terenurilor proprietate publica qi

terenurilor aferente obiectelor privatizate sau private potrivit anexei nr.5;

6) Regulamentul privind modul de utilizarea Fondului de rezervd al consiliului oragenesc,

conform anexei nr.6;



7) Nomenclatorul serviciilor prestate cu plat5 de

bugetul or[genesc conform anexei nr. 7;

cdtre institufiile publice finanfate de la

8) Sinteza veniturilor colectate de c[tre instituliile publice finanfate de la bugetul ordgenesc

. conform anexei nr. 8;

9) Limita anualE de parcurs a autoturismelor de serviciu din aparatul primarului oragului

conform anexei nr. 9;

3. Se autorizeazdprimarul oragului, d-l Gangan Iurie, cu rolul de administrator de buget.

4. Administratorul de buget se deleag6, pe parcursul anului bugetar 2O2l,dreptul:

- sd modifice planurile de alocafii intre diferite nivele ale clasifica{iei economice (K2) in cadrul

aceeiagi funcfii (F1-F2) in cadrul unui suprogram, frrd majorarea cheltuielilor de personal 9i f6r6

modificarea cheltuielilor pentru investilii capitale gi a transferurilor interbugetare;

- sI includd in programele respective de cheltuieli, in baza dispoziliei, alocafiile repartizate prin

decizia autoritatii reprezentative qi deliberative din Fondul de Rezerv6, precum gi transferurile cu

destina(ie speciald de la buget de stat Ia bugetul local, repartizate pirn alte acte normative, decit Legea

bugetului de stat;

- sd modifice planurile de alocafii intre institufiile subordonate, intre nivele (K4), in cadrul aceelagi

funclii (Fl-F3) 9i aceluiagi suprogram (PlP2), cu respectarea limitei stabilite la nivel de (K2);

- sd modifice resursele colectate intre institu(iile din cadrul aceleiagi funcfii (Fl-F2), ftr6
modifi carea limitei aprobate;

- sd modifice planurile de loca{ii intre nivelele (K5-K6) cu respectarea limitei stabilite la nivel de

(Ka) al clasificafiei economice.

5. Se stabilegte, c5 administrafia publicl localS nu va acorda intrepinderilor municipale, societ6lilor

comerciale cu capital integral sau majoritar municipal garanfii pentru imprumuturi.

6. Se pune in sarcina primarului sd stabileasc[ mdsurile necesare pentru indeplinirea prezentei

decizii.

7. Se pune in sarcina Secretarului interimar al consiliului oragdnesc sd aduc6 la cunogtinf6 public6

prin publicare sau prin afigare in locuri publice a prezentei decizii gi a anexelor la decizia in termen de

pind la 25.12,2020.

8. Prezenta decizie intr6 in vigoare la 0l

Daniel TURCULET

Angela FURDUI

Pregedintele pedinfei

Secretar interimar al Consiliului
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nr,10/02 din ll decembrie 2020

sinteza indicatorilor generali gi sursele de finanfare ale bugetului orrgenesc pe anul202l

Secretar interimar al Consiliului origenesc tr?/ Furdui Angeta

Yenuturi , total
32111

^- 

t.?n:f..*ri de la bugetul de stat cu destina{ie speciald pentru
invdtdmint ll37g,l

- transeruri curente primite@
asigurarea gi asisitentd sociald

- transferuri de la bugetul de stat cu destinalie genilie?e la
I de stat la bu

- transferuri cu destina
drumurilor 1555,5

II. Cheltuieli ,total 32lll,2inclusiv : cheltu-eli GllG6nal
13747,5

III. Sold bu r ( excedent *
Sursele de finanfate , total

- rambursarea imprumuturilor recreditate intre bugetele rocale
- rambursarea imprumuturilor recreditate de c[tre irte

Organizalii

471320

563120



Anexa nr,2
la decizia Consiliului ordgenesc
nr,10/02 din I1 decembrie 2020

Sinteza veniturilor bugetului orlgenesc pe anul2021

Denumirea cod

ECO
Suma

mii lei
rmpoztt pe venitul persoanelor fizice .total 1111 10834,7
inclusiv

- Impozit pe venit retinut din salariu r1rIl0 t04t4.s- Impozit aferent declaratiilor deouse de cet*iE"."rn".t". c tttt2t 331,5- rmpozlt arerent de la predarea in posesie ori chirie a proprietdtii lllt30 52,7- Impozitul pe venit perio
independente

111124 35,0

Impozit pe venitul persoanelor fizice i@
rutier de persoane in regim de taxi

tttt25 1,0

Impozit funciar, total 1131 38,5
inclusiv:

rmpozlrul runclar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in
calitate de intreprinzator

1 l3l6l 30,2

- Impozitul funciaral persoaneloifiiice-cEateni ll3t7 | 8,3
Impozit pe bunurile imobiliare, total tt32 996,6
inclusiv :

- Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor iuridice tt32t0 100,0
tmpoztt pe bununte imobiliare achitat de c6tre persoanele
juridice gi fizice inregistrate in calitate de intreprinzdtor din
valoarea estimatd a bunurilor imobiliare

113230 300,0

- Impozitpe bunurile imobiliare achi@
cetdteni din valoarea estimatd a bunurilor imobiliare

113240 596,6

Taxe pentru servicii specifice, total tt44 3737.6
inclusiv :

- Taxa de piat6 tt441l 672.7
Taxa pentru amenaiarea teritoriului 114412 610,4
r axa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe

lg4lq4rl oragului
t14413 100,3

- Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 158"0- Tax?pentru parcare 114416 13,5- Tpxa pentru unit6tile comerciale gi /sau piestari servicii lt44t8 2167,7
- Taxapentru cazare tt442t 15.0

Taxe gi pllfi pentru utilizarea
unor genuri de activitate , total

1145 400,0

inclusiv :

400,0
- Taxa pentru patenta de intreprinzdtor 114522

Dobinzi incasate total inclusiv: tt4t 81.3
Dobinzi gi alte pldfi incasat" i
imprumuturile acordate, imprumuturile recreditate si mii loacele

t4t143 81,3



dezafectate de la buget pentru onorarea garantiilor de stat

Renta , total t4t5 161,5
inclusiv :

- Plata pentru arenda terenurilor cu destinatie agricold 141522 137.4
- Plata pentru arenda terenurilor cu alt[ destina{ie decit cea

agricol6
141533 24,1

IeIg qi pl5fi administrative, total 1422 10"3
inclusiv:

Plata pentru certificatele de urbanizm gi autorizaffile de

construire sau desfi in{are
142215 10,3

Comercializarea mlrfurilor pi serviciilor de cltre institutiile
bugetare, total

1423 1308,8

inclusiv :

Plata pdrinlilor pentru frecventarea copiilor in institutiile
pqgqcolare

142310 1095,9

- Incaslri de la prestarea serviciilor cu plat6 (notific6ri gi serrricii-
cu plata)

142310 35,0

- Plata pentru loca{iunea incdperilor 142320 177.9
Amenzi qi sancfiuni adminstrative, total t43t 2r0

- Amenzi administrative 143130 2.0
Transferuri primite intre bugetul de stat qi bugetele locale de
nivelul I

t9t2 14539,9

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul
de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul
prescolar, primar, secundar general, special qi complementar
(extrascolar)

t9t2tt 11379,1

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul
de stat si bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea si

asistenta sociala

191212 65,5

Transferuri curente primite cu destinatie speciaia intre bugeflrt
de stat si bugetele locale de nivelul 1 pentru infrastructura
drumurilor

191216 1555,5

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul
de stat si bugetele locale de nivelul I

191231 1539,8

TOTAL 32ttt.2

SecretarinterimaralConsiIiuluiori9enescWFurduiAngela



Resursele

clasificafiei

Anexo nr.3
la decizia Consiliului ordsenesc

nr.10/02 din 11 decembrie 2020

gi cheltuielile bugetului oriqenesc conform
funcfionale gi pe programe pentru anul202l

Denumirea Grupa
functionali

cod suma,

mii lei
Cheltuieli totale 32llt,2
Cheltuieli recurente, total 32111,2

- cheltuieli de personal , total 21 13747.s
- bunuri gi servicii 22 8291,3
- dobinzi 24 81.3
- prestafii sociale 27 128,5
- alte cheltuieli 28 67s"8

3l 5216,2
- stocuri $i materiale circulante JJ 3970.6

tervicii de stat cu destinafe qenerali 01 5620,7
Resurse, total 5620,7

- resuse ggnerale 100 5595,8
- resuse colectate de autoritatea publicd 297 24.9

Cheltuieli , total 5620,7
- activitatea consiliului local 0102 82.8
- exercitareaguverndrii 0301 5135,5
- gestionarea fondului de rezervd 0802 321,1
- datoria internl a autoritdlii publice locale t703 81 .3

Servicii in domeniul economiei 04 3067,1
Resurse, total 3067.1

- resurse generale 100 3067,1
Cheltuieli ,total 3067,1

- dezvoltareadrumurilor 6402 3067.r

Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale 06 4900,0
Resurse, total 4900,0

- resurse generale 100 4900.0
Cheltuieli ,total 4900,0

dezvoltarea gopodlriei de locuinfe gi serviciilor
comunale

7502 3700,0

- iluminarea strdzilor 7 50s 1200"0

Cqttura, tineret, sport, cultele si odihna 08 3499,0
Resure, total 3499.0



- resurse generale
100 3496.0

resurse cotectate de institu{ii 297 3,0
Cheltuieli, total

3499,0- dezvoltarea culturii 8502 2791.7- sporr 8602 707.3

Invtrt[mint
09 14958.9

Resurse,total
14958.9- resurse generale 100 13678,0- resurse colectate de institutii 297 1280.9

Cheltuieli, total
l495g.g- educatie timpurie 8802 l452g,g

educatle extra$colarE
88 14 430,0

Protectie sociala 10 65,5
Resure, total

- resurse generale
100 65"5

Cheltuieli, total
65,5

Alte servicii de protectie sociala 90i9 65,5

Secretar interimar al Consiliului origenesc w Furdui Angeta



Anexa nr.4
la decizia Consiliului ordgenesc

nr.10/02 din lldecembrie 2020

Efectivul limiti a unitlfilor de personal pe autoritlfile / institu(iile finanfate de la
bugetul origenesc pentru anil202l

SecretarinterimaraIConsiliuluior[qenescWFurduiAngela

Denumirea Fr-Fz Pr-Pz activitate
P3

cod

Org2
efectivul

de

personal

unitlti
Autoritatea administra(iei publice locale

inclusiv:
29,5

- Aparatul primarului 0111 0301 00005 11010 18,0
- Serviciul de soport 0l l1 030r 00009 I l0l0 8,5
- Contabilitatea 0111 0301 00060 11010 2.0
- Mediator comunitar 1099 9019 00371 I l0l0 1,0

Invltimint incusiv: 102.1
grddinila de copii nr.2 091 1 9019 00199 06032 17,95

091 1 9019 00448 06032 2,0
grldinila de copii nr.7 091 I 9019 00199 06033 47,2

091 I 9019 00448 06033 4,0
grddinita de copii nr.9 091 I 9019 00199 06034 24.7

09r 1 9019 00448 06034 2,0
club,, Luciafrrul,, 09s0 88 l4 00209 10480 4.25

Cultura qi sport inclusiv: 28,0
Biblioteca 0820 8502 00231 06042 15,5
casa de culturl 0820 8502 00234 10429 6,5
Stadion 08 r2 8602 003ss 09819 6.0
Total general 159.6



Anexa nr,S
la decizia Consiliului ordsenesc

nr. 10/02 din 11 decembrie 2020
Mlrimea pli(ii anuale

de locatiune gi folosire a terenurilor aferente intreprinderilor,
construc(iilor nefinalizate, a terenurilor publice gi plfl(ii de arend6 a terenului agricol pentru

anul202l
1. Se stabilegte mdrimea pl6{ii de locatiune pentru terenurile aferente intreprinderilor qi

terenurile aferente construcfiilor nefinalizate - 4 Yo din pretul normativ de vdnzarc-cump6rare a
pdmdntului.

2, Se stabilegte mdrimea pldtii de arendi pentru terenurile proprietate public6 cu destinatie
agricold - 4 % dinpreful normativ de vdnzare - cumparare a pdmintului.

3. Se stabilegte mdrimea pl6{ii de loca{iune peniru terenurile proprietate publicd cu alt6
destinafie dec6t cea agricold, cu excepfia celor care se utilizeazd pentru exploatiri .inirr" - 4 %o din
preful normativ de v dnzarc-cumpdrare a p6m6ntului.

4. Se stabilegte m6rimea pldfii de locatiune pentru terenurile proprietate public6 cu alt6
destina{ie decdt cea agricolE, care se utilizeazdpentru exploatdri miniere - iO,r7, din preiul normativ de
v dnzarc-cumpdrare a pdm0ntului.

5. Se stabilegte plata pentru folosirea terenurilor proprietate public6 aferente obiectelor
privatizate sau intreprinderilor gi obiectelor private - 4%o dinpielui normativ al pamintului.

6. Termenele de achitare a sumei de arend6, locafiune gi a pl61ii pentru folosirea terenurilor
proprietate publicl se stabilesc urmltoarele:

- pentru terenurile cu destina(ie agricold - 15 octombrie;
- pentru terenurile aferente gi terenurile proprietate public[ cu altd destina]ie decit cea

agrico^l[- nu mai tirziu de data de 15 octombrie.
7.In cazul in care proprietarii obiectivelor pfivatizate sau ai intreprinderilor gi obiectivelor private

nu au cumpdrat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor gi, ?ntreprinderilor menlionate, de la
acegtia, in modul gi termenele fixate in conformitate cu legisla{ia, r" ,u incasa anual plata pentru
folosirea terenului, stabilitd in mod unilateral de consiliile locale, nu mai mic6 decit ptata aruata de
arendS, calculatd conform art.l0 alin. (11), gi nu mai mare de l0o/o din preful normativ al p6m?ntului,
calculat pentru destina{ia respectivS. Plata specificatd va fi incasatd, in termenele fixate de consiliile
locale, pentru perioada care urmeazI momentului adoptdrii de cdtre consiliul local a deciziei
corespunzdtoare pin6 la incheierea contractului de vinzare-cumpdrare sau de arendi.

Not[: - Legea RM nr. 1308/1997 cu privire la prelul normativ si modul de vdnzare-cumpdrare a
pdmdntului.

Secretar interimar al Consiliului orlgenesc % FurduiAngela



Anexa nr.6
la decizia Consiliului ordgenesc

nr,10/02 din 11 decembrie 2020

Regulamentul
privind modul de utilizare a Fondului de rezervi al

Consiliului or6qenesc pe anul202I

LDispozitii eenerale
1.Regulamentulprivindconstituiffi5aconsiliuluior69enesc9iutilizarea

mijloacelor acestora (in continuare - Regulament) determind modul de constitu ire, utilizare, evidenld gi
control al fondului de rezervd,.

iliza
2. Fondul de rczervd este constituia pentru

actiuni cu caracter excep(ional gi imprevizibil, care nu r" pr"rid in bugetul or6penesc, dar care fin de
competenfa autoritdtii administrafiei publice locale.

3. Cuantumul fondului de rezervI se aprobd anual de c[tre consiliul oraqenesc.
4. Mijloacele fondului de rezervd pot fi utilizate pentru:

a) Lichidarea consecin{elor calamitdfilor naturale gi ale avariilor, efectuarea lucr6rilor de
proiectare aferente acestor acfiuni.

b) Restabilirea obiectelor de importanfd locald (care se afld la balan[aautorit6tii publice locale)
in cazul calamit5lilor naturale provocate de procese geologice periculoase.

c) Acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistrafi.
d) Acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile:

1) a cdror venit la un membru al familiei este mai mic decdt salariul minim stabilit
lucrdtorii din instituliile bugetare;

pe [ard pentru

2)in caz de intervenJie chirurgicald foarte costisitoare (mai mult de 15 mii lei);
3) incendierea bunurilor imobiliare de propo(ii mari (peste 50 %).

e) Finantarea unor ac{iuni de promovare a culturii, altor activit6fi avind drept scop dezvoltarea
comunitIlii.

f) Recuperarea cheltuielilor legate de transportarea gi repartizarea ajutoarelor umanitare (in
caz de necesitate).

5. Cuantumul fondului de rezervd, pentru anul2O2l va constitui lo/o din bugetul aprobat pentru
anul202l.

6. in cazul incaslrii in procesul de executare a bugetului oragului a veniturilor supliment arc la
cele aprobate, fondul de rczervd poate fi completat pe pa.rrrsul anului cu mijloace financiare dar nu
mai mult de2%o din volumul cheltuielilor preconizate in-buget.

7. Alocarea mijloacelor fondului de rczewd se efectueazd,inbazadeciziei consiliului or6genesc in
Iimitaalocafiilor prev6zute in buget gi in baza documentelor justificative.

8. In cazuri exceptionale gi necesitati de urgen[6, primarul oragului va aloca, in baza dispoziliei
sale, mijloace din fondul de rezervd (dar nu mai mult de 10 mii lei), iu aprobarea uiterioard obligatorie
de cdtre Consiliul orIgenesc.

stit

din fondul de rezery[.
9. Primarul oragului examineazd cererile, demersuiile;olicitArile parvenite de la persoanele

fizice gi juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezerv6.



10. in urma examinlrii cererilor primite gi a documentelor justificative de comisia in domeniul
social, cu excepfia cazului expus in p.4 lit. a), lucrEtorii aparatului primarului elaboreazl, proiectul de
decizie, care se prezintd in modul stabilit Consiliului ordgenesc.

I l.Consiliul or6genesc examineaz[ cererea, proiectul de decizie precum gi alte materiale
justificative gi decide asupra alocdrii mijloacelor din fondul de rczewd.

IV. Modul de ?loca{e a miiloacelor din fondul de rezervl
12. Contabilitatea centralizatd a primdriei , in baza deciziei consiliului or[qenesc Ai

primarului, alocl mijloace din fondul de rczervd, cu precizarea planului de cheltuieli.
dispoziliilor

13. Mijloacele prevdzute pentru a fi alocate persoanelor juridice se transfer6 pe conturile acestora,
iar cele alocate persoanelor frzice - la conturile acestora, sau se achitd nemijlocit in mijloace bdnegti, in
funcfie de solicitarea beneficiarului.

14. Finanfarea cheltuielilor din fondul de rezervd se efectueazd pe mdsura incasdrii veniturilor in
bugetul ordgenesc.

15. Efectuarea cheltuielilor din Fondul de Rezervd va avea loc pe masura exercitdrii planului de
venituri aprobat.

V. Evidenta si contrqlul utilizlrii miiloacelor din fondul de rezervi.
16. Mijloacelor fondului de rezewd se utilizeazd in stricti conformitate cu destinafia lor

prevdzutd in decizia Consiliului ordgenesc.

17. Datele privind utilizarca mijloacelor fondului de rezervd se reflectd in informatiile despre
mersul executdrii bugetului ordgenesc in partea de cheltuieli intr-o pozilie distinctd.

18. Consiliului orEgenesc raportul despre utilizarea mijloacelor fondului de rezervd se prezintd
impreun6 cu raportul privind mersul executdrii bugetului ordgenesc sau la altd datd, la solicitarea
consiliului orSgenesc.

19. Controlul asupra utilizdrii eficiente gi dupd destina{ie a mijloacelor fondului de rezervd se

efectueazd,de organele de control abilitate cu acest drept.
20. Utilizarea contrar destina[iei a mijloacelor fondului de rezerv6

perceperea lor integrald gi incontestabild in bugetul orEgenesc ai tragerea la
culpabile, in conformitate cu prevederile legisla{iei.

2l.Responsabilitatea pentru alocarea gi utilizarca mijloacelor

constituie temei pentru

rdspundere a persoanelor

fondului de rczewd revine
autoritdtii executive.

NotI: Elaborat in conformitate cu Regulamentul+ip privind constituirea fondurilor de rezervd
ale autoritdlilor administraliei publice locale Si utilizarea mijloacelor acestora aprobat prin Hotdrtrea
Guvernului RM nr. I 427 /2004.

Secretar interimar al Consiliului origenesc Furdui Angela



Anexa nr.7
la decizia Consiliului ordsenesc

nr,10/02 din 11 decembrie 2020

Nomenclatorul servciilor prestate contra plati de ciitre institu{iile
publice finantate de la bugetul ortrqenesc in anul2021

Secretar interimar al Consiliului origenesc Furdui Angela

Nr
dlr

Cpmponent subcomponent Denumire Temeiul

1 2 97 Plata pdrin(ilor pentru

intretinerea copiilor in
institutiile pregcolare :

- grddinilanr.2
- grddinita nr.7

- grddinifa nr.9

Ordinul ME nr.09 din 15.01.2020

Particularitdfile privind elaborarea

bugetului pentru anul 2021 9i
estimdrilor pe anii 2022-2023

,,
2 97 Servicii cu platd pentru

comoditIli clddirile
administrative

- gr[dinila nr.7

Decizia nr. Nr. 08123 din 23.10.2013

Particularit6lile privind elaborarea

bugetului pentru anul 2021 gi

estimlrilor pe anii 2022-2023

3 2 97 Venituri din chirie a

bunurilor proprietate

publicE

Particularit6{ile privind elaborarea

bugetului pentru anul 2021 gi

estimErilor pe anii 2022-2023



Anexa nr.8
la deciziu Consiliului ordsenesc

nr.10/02 din 11 decembrie 2020

Sinteza veniturilor colectate
de citre institufiile publice finanfate de la bugetul oriqenesc in anul 2021

Nr
d/o

component/

subcomponent
Denumirea serviciilor Denumirea institufiei Costul

mii lei
Incasiiri de prestarea serviciilor cu platI,

total (142310)
1095,9

1. 297 Plata pirin{ilor pentru
intre{inerea copiilor in
institutiile prescolare

Grddinila de copii nr.2

Grddini(a de copii nr.7

Grddinitra de copii nr. 9

191,8

594,2

292"4,,
297 Incas[ri de la prestarea

serviciilor cu plat6
(notific6ri)

Aparatul primarului

15,0
3. 297 Incasdri de la prestarea

serviciilor cu plat6 Clubul ,,Luciafrrul" )\
Plata pentru locafiunea bunurilor patrimoniului public,

total (142320)
212,9

1. 297 Venituri pentru locatiunea
bunurilor prorietate
publicd

Aparatul primarului 9,9

, 297 Venituri pentru locafiunea
bunurilor prorietate
public6

Casa de cultur6 )5-,-

3. 297 Venituri pentru locafiunea
bunurilor prorietate
publicd

Gradinila nr.7 200,0

4. 297 Venituri pentru locafiunea

bunurilor prorietate
publicl

Stadionul or[gdnesc 0,5

TOTAL GENERAL 1308,9

secretar interimar al consiliului origenesc @/ Furdui Angela



Anexa nr,9
la decizia Consiliului ordsenesc

nr,10/02 din 11 decembrie 2020

Limita anuall de parcurs
a autoturizmelor de serviciu din aparatul primarului pentru anul202l

Secretar interimar al Consiliului origenesc W Furdui Angela

Nr./r Denumire Parcurs limitI
mii km

1. Aparatul primarului
Incluisiv:

- primarul oraqului
- viceprimar

24,0

12,0


