
                                                     
  

 
Republica Moldova                                                                              Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                                    Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                                     Городской Совет Флорешть 

 

 
DECIZIE 

 

Din __________  2019                               nr._____  
       
Cu privire la  corelarea bugetului  

orăşenesc pentru anul 2019 

Urmare a faptului  că pe data de 20 noiembrie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 

345 Legea 560/2019 ,,privind repartizarea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat pentru 

anul 2019 nr. 303/2018” prin care au fost repartizate alocaţii şi anume au fost majorate transferurile 

cu destinaţie specială cu 164.2 mii lei; în temeiul art.14 alin. (2) lit. n ) al Legii nr. 436/2006 privind  

administraţia  publică locală;  art. 28 alin.(1) al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale; 

art.55 alin.(5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale nr.181/2014, pentru 

aducerea în concordanţă a bugetului orăşenesc cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 

nr.303/2018, Consiliul orăşenesc, DECIDE: 

1. Se aprobă corelarea  bugetului orăşenesc Floreşti pe anul 2019, aprobat prin decizia nr. 

07/03 ,,Cu privire la aprobarea bugetului orăşănesc pentru anul 2019 în prima lectură” din 06 

decembrie 2018, cu Legea bugetului de stat pentru anul 2019, după cum urmează: 

1)  În partea decisivă la pct. 1 sintagma  „venituri în sumă de 23 841.3  mii lei” se 

substituie cu sintagma  „venituri în sumă de 24 005.5 mii lei” şi sintagma „cheltuieli  în 

sumă de 23 841.3  mii lei” se substituie cu sintagma  „cheltuieli în sumă de 24 005.5 mii 

lei”. 

2. Se aprobă corelarea  bugetului orăşenesc Floreşti pe anul 2019, aprobat prin decizia nr. 

07/04 ,,Cu privire la aprobarea bugetului orăşănesc pentru anul 2019 în a doua lectură” din 06 

decembrie 2018, cu Legea bugetului de stat pentru anul 2019, după cum urmează: 

1)  În partea decisivă la pct. 2 sintagma  „venituri în sumă de 23 841.3  mii lei” se substituie 

cu sintagma  „venituri în sumă de 24 005.5 mii lei” şi sintagma „cheltuieli  în sumă de 23 841.3  

mii lei” se substituie cu sintagma „cheltuieli în sumă de 24 005.5 mii lei”; 

2)  În partea decisivă pct.3.1, Anexa nr.1 se modifică cu Anexa nr. 1 (se anexează); 

3) În partea decisivă pct.3.2, Anexa nr.2 se modifică cu Anexa nr. 2 (se anexează); 

4) În partea decisivă pct.3.3, Anexa nr.3 se modifică cu Anexa nr. 3 (se anexează); 

        3.  Controlul prezentei decizii se pune în sarcina comisiei din domeniul economic, buget şi finanţe. 

Preşedintele şedinţei                                                            

Secretar al  Consiliului orăşenesc                               Anton Daniela   

 



                                                     
  

                                                                             Anexa nr.1 

                                                                                     la Decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                    nr. 07/04 din 06 decembrie 2018 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare  
ale bugetului orăşenesc pe anul 2019 

 
 

            Denumirea  cod 

Eco 

Suma 

mii l ei 

Modificat 

majorat  

+ 

micşorat - 

Buget 

corelat 

I. Venuturi , total 1  23841,3 +164.2 24005.5 

inclusiv:  
- transfer de la bugetul de stat cu destinaţie  specială – 
pentru învăţămînt preşcolar 

 9650,1 +164.2 9814.3 

- transferuri curente primate cu destinaţie special 
pentru asigurare şi asistenţă social 

 51,3  51,3 

- transfer de la bugetul de stat cu destinaţie generale de 
la bugetul de stat la bugetele locale 

 1221,4  1221,4 

- transferuri cu destinaţie special pentru infrastructura 
drumurilor 

 1531,6  1531,6 

- alte transferuri curente cu destinaţie general  753,2  753,2 
II. Cheltuieli ,total 2  23841,3 +164.2 24005.5 

inclusiv : cheltuieli de personal  
 

 8930,5 +164.2 9094.7 

III. Sold bugetar   ( excedent +) 1-  2  0  0 

IV. Sursele de finanţate , total     

inclusiv:                    
- rambursarea împrumuturilor recreditate între 
bugetele locale 

- rambursarea împrumuturilor recreditate de către alte  
Organizaţii 

 
471320 
 
563120 

 
684,6 

 
-684,6 

 

  
684,6 

 
-684,6 

 
 

 

Secretar al  Consiliului orăşenesc                               Daniela ANTON 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

               
 



                                                     
  

                  Anexa nr.2 

                                                                                                           la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                 nr. 07/04 din 06 decembrie 2018 

 

Sinteza veniturilor  bugetului orăşenesc pe anul 2019 
 

denumirea  cod  
Eco 

suma 
mii lei  

Modificat  
majorat + 
micşorat - 
 

Buget 
corelat 
 

impozit pe venitul persoanelor fizice ,total 1111 3783,5  3783,5 

inclusiv:     

- Impozit pe venit reţinut din salariu 111110 3637,6  3637,6 

- Impozit afferent declaraţiilor depuse de către persoanele fizice 111121 111,9  111,9 
- Impozitul pe venit persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi 

indepentente 
111124 24,0  24,0 

- Impozit aferent de la predarea în posesie ori chirie a proprietăţii 111130 10,0  10,0 

impozit funciar , total  1131 39,4  39,4 

inclusiv:     

- Impozit funciar cu destinaţie  agricolă 113110 15,0  15,0 

- Impozit funciar cu destinaţie neagricolă 113130 19,6  19,6 

- Impozit funciar încasat de la persoanele fizice 113140 4,8  4,8 

- Impozit funciar pentru păşuni 113150    

Impozit pe bunurile imobiliare, total 1132 780,6  780,6 

inclusiv:     
-  Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice,  113210 100,0  100,0 
- Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele 

juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din 
valoarea estimată a bunurilor imobiliare 

113230 300,0  300,0 

- Impozit pe bunurile imobiliare achitat  de către persoane fizice – 
cetăţeni  din valoarea estimată a bunurilor imobiliare 

113240 380,6  380,6 

taxe  pentru servicii specifice, total 1144 3496,6  3496,6 

inclusiv:     

- Taxa de piaţă 114411 722,5  722,5 
- Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 610,7  610,7 

- Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 
teritoiul oraşului 

114413 92,7  92,7 

- Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 105,3  105,3 

- Taxa pentru parcare 114416 5,4  5,4 

- Taxa pentru unităţile comerciale şi /sau prestări servicii  114418 1900,0  1900,0 

- Taxa pentru cazare 114421 10,0  10,0 

taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor 
genuri de activitate , total 

1145 800,0  800,0 

inclusiv:     

- Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 800,0  800,0 

dobînzi încasate, total inclusiv: 1141 92,0  92,0 

- dobînzi şi alte plăţi incaste în bugetul local de nivelul Ila împrumuturile 
acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget 
pentru onorarea garanţiilor de stat 

141143 92,0  92,0 

renta , total 1415 138,3  138,3 

inclusiv:     

- Plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă 141522 102,9  102,9 

- Plata pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea 
agricolă 

141533 35,4  35,4 

taxe şi plăţi administrative , total 1422 10,0  10,0 

inclusiv:     

- Plata pentru certificatele de urbanizm  şi autorizaţţile de 
construire sau desfiinţare 

142215 10,0  10,0 

comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare, 
total 

1423 1488,3  1488,3 



                                                     
  
inclusiv :     

- Plata părinţilor pentru frecventarea copiilor în instituţiile 
preşcolare 

142310 1078,4  1078,4 

- Încasări de la prestarea servicilor pentru comodităţi 142310 32,6  32,6 

- Plata pentru locaţiunea  încăperilor 142320 377,3  377,3 

amenzi şi sancţiuni adminstrative , total 1431 5,0  5,0 

- Amenzi  administrative 143130 5,0  5,0 

transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 13207,6 +164.2 13371.8 

- Transfer de la bugetul de stat cu destinaţie specială pentru 
învăţămîntul preşcolar 191211 9650,1 

+164.2 
9814.3 

- Transferuri curente primate cu destinaţie special pentru asigurare 
şi asistenţă social 191212 51,3 

 
51,3 

- Transferuri cu destinaţie special pentru infrastructura drumurilor 191216 1531,6  1531,6 
- Transfer de la bugetul de stat cu destinaţie general între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul I 191231 1221,4 
 

1221,4 

- Alte transferuri curente cu destinaţie generală 191239 753,2  753,2 
     
total    23841,3 +164.2 24005.5 

 

          

Secretar al  Consiliului orăşenesc                               Daniela ANTON 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
  

                                                                                                                                                      Anexa nr.3 

                                                                                                                      la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                               nr. 07/04 din 06 decembrie 2018 

 

Resursele  şi  cheltuielile bugetului  orăşenesc conform  
clasificaţiei funcţionale şi pe programe pentru anul 2019 

 

Denumirea 
Grupa 

funcţională 
cod 

suma , 

mii  lei 

Modificat 

majorat + 

micşorat - 
 

Buget 

corelat 

 

Cheltuieli total    23841,3 +164.2 24005,5 

Cheltuieli recurente, total    23841,3 +164.2 24005,5 

- cheltuieli de personal, total  21 8930,5 +164.2 9094,7 
- bunuri şi servicii  22 9078,2  9078,2 
- dobînzi  24 92,0  92,0 
- prestaţii sociale  27 122,0  122,0 
- alte cheltuieli  28 467,6  467,6 
- mijloace fixe  31 1517,5  1517,5 
- stacuri şi material circulante  32 3633,5  3633,5 

      
Servicii de stat cu destinaţe generală  01  3392,3  3392,3 

 Resurse, total    3392,3  3392,3 

- resuse generale  100 3296,1  3296,1 

- resuse colectate de autoritatea publică   297 96,2  96,2 

Cheltuieli, total    3392,3  3392,3 

-  activitatea consiliului local  0102 83,4  83,4 

-  exercitarea guvernării  0301 2982,7  2982,7 

-  gestionarea fondului de rezervă  0802 234,2  234,2 

-  datoria internă a autorităţii publice locale  1703 92,0  92,0 

      

Servicii în domeniul economiei  04  2852,8  2852,8 

Resurse  ,total   2852,8  2852,8 

- resurse generale   100 2852,8  2852,8 

Cheltuieli,total   2852,8  2852,8 

-  dezvoltarea drumurilor   6402 2852,8  2852,8 

      

Gospodăria serviciilor comunale  06  4170,0  4170,0 

Resurse, total    4170,0  4170,0 

- resurse  generale  100 4170,0  4170,0 

Cheltuieli, total   4170,0  4170,0 

-  dezvoltarea gopodăriei de locuinţe şi serviciilor 
comunale 

 7502 3350,0  3350,0 

-  iluminarea străzilor  7505 820,0  820,0 

      

Cultura, tineret, sport, cultele şi odihna 08  2012,5  2012,5 

Resure ,total    2012,5  2012,5 

- resurse  generale  100 2000,8  2000,8 

- resurse colectate de instituţii  297 11,7  11,7 
Cheltuieli, total   2012,5  2012,5 

-  dezvoltarea  culturii 8502 1738,1  1738,1 

-  sport  8602 274,4  274,4 

      

Învăţămînt  09  11361.4 +164.2 11526.6 

Resurse ,total    11362.4 +164.2 11526.6 

- resurse generale  100 9982.0 +164.2 10146.2 
- resurse  colectate de instituţii  297 1380,4  1380,4 

Cheltuieli, total    11362,4 +164.2 11526.60 

-  educaţie timpurie   8802 10960,3 +161.7 11122.0 



                                                     
  

-  educaţie extraşcolară  8814 402,1 +2.5 404.6 
      

Protecţia socială 10  51,3  51,3 

Resurse ,total    51,3  51,3 

- resurse generale  100 51,3  51,3 
Cheltuieli, total    51,3  51,3 

- alte servicii de protecţie socială  9019 51,3  51,3 

 
Secretar al  Consiliului orăşenesc                               Daniela ANTON 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Notă informativă 

 

     Doamnelor şi domnilor consilieri,   

Prin prezenta Vă informăm, că pe data de 20 noiembrie 2019 a fost publicată în Monitorul 

Oficial Nr. 345 Legea 560/2019 ,,privind repartizarea unor alocaţii aprobate prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018” prin care au fost repartizate alocaţii şi anume au 

fost majorate transferurile cu destinaţie specială cu 164.2 mii lei, această sumă este destinată 

pentru retribuierea muncii instituţiilor din educatia timpurie şi educaţia extraşcolară, care au o 

insuficienţă la salariul pentru luna noiembrie în sumă de 164,2 mii lei. 

 
Raportor: Constantinovici Tatiana,  contabil-şef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


