
Republica Moldova                                                    Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 

DECIZIE 

Din _____________________ 2020                                                                             nr. _________ 
 

   Cu privire la implementarea proiectului  

Nr. 5785 ,,Construcţia segmentului aducţiunii Gura Căinarului – Floreşti,  
amplasat în or. Floretşi, str. Independenţii –etapa I” 

     În temeiul art.14 alin.(2) lit.n) al Legii RM nr.436/2006 privind administraţia publică locală; 

art.28 alin.(1) şi alin. (2) lit.a) al Legii RM nr.397/2003 privind finanţele publice; art.62 al Legii 

RM nr.100/2017 cu privire la actele normative, Consiliul orăşănesc, DECIDE: 

     1.  Se implementează proiectul  Nr. 5785 ,,Construcţia segmentului aducţiunii Gura Căinarului – 

Floreşti, amplasat în or. Floretşi, str. Independenţii –etapa I” 

     2.  Se modifică planul de alocaţii stabilit pe anul  2020 la partea de venituri după cum urmează: 

       1) Acţiuni generale, activitatea 03253, funcţia 1444 se majorează cu 1 137 100 lei, inclusiv:    

           EKO 191420 – Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului 

                                  de stat si institutiile bugetelor localele de nivelul 1, Taxa de piaţă se majorează 

                                  cu 1 137 100 lei; 

     1) a. Se includ modificările în Anexa nr.2 la decizia nr.11/06 din 20 decembrie 2019 conform 

anexei. 

    3. Se acceptă alocarea mijloacelor băneşti din soldul disponibil constiuit la 01.01.2020 din sursele 

proprii în urma executării bugetului orăşănesc pentru anul precedent a contribuţiei care constituie  

suma de 200 665 lei după cum urmează:  

          Aparatul primarului, activitatea 00319, funţia 0630, P/S 7502 - ,,Aprovizionarea cu apă şi 

canalizare” inclusiv:  

        EKO 319230  – Instalatii de transmisie in curs de execuţie se majorează cu 200 665 lei. 

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

finanţe. 

Preşedintele şedinţei       
                                                               

Secretar interimar al Consiliului orăşănesc                                              Furdui Angela 

 
Executor, Constantinovici Tatiana_____________Avizat, Munteanu Ion, specialist principal____________ 



       Anexa nr.2 

                                                                                                           la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                    nr. 11/06 din 20 decembrie 2020 

 

Sinteza veniturilor  bugetului orăşenesc pe anul 2020 
 

denumirea  cod  
Eco 

suma 
mii lei  

Modificat  
majorat + 
micşorat 
- 
 

Buget 
corelat 
 

impozit pe venitul persoanelor fizice ,total 1111 10237,3  10237,3 

inclusiv:     

- Impozit pe venit reţinut din salariu 111110 9758,8  9758,8 

- Impozit afferent declaraţiilor depuse de către persoanele fizice 111121 409,8  409,8 

- Impozitul pe venit persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi 
indepentente 

111124 38,7  38,7 

- Impozit aferent de la predarea în posesie ori chirie a proprietăţii 111130 30,0  30,0 

impozit funciar , total  1131 37,2  37,2 

inclusiv:     

- Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate 
de intreprinzator 

113161 29,1 
 

29,1 

- Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni 113171 8,1  8,1 

Impozit pe bunurile imobiliare, total 1132 813,6  813,6 

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 413,6  413,6 

taxe  pentru servicii specifice, total 1144 3565,7  3565,7 

inclusiv:     

- Taxa de piaţă 114411 674,6  674,6 

- Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 610,5  610,5 

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

114413 110,8  110,8 

- Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 122,9  122,9 

- Taxa pentru parcare 114416 13,5  13,5 

- Taxa pentru unităţile comerciale şi /sau prestări servicii  114418 2018,4  2018,4 

- Taxa pentru cazare 114421 15,0  15,0 

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

1145 762,3  762,3 

inclusiv:     

- Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 762,3  762,3 

dobînzi încasate, total inclusiv: 1141 97,1  97,1 

- 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 97,1  97,1 

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 142215 10,0  10,0 



desfiinţare 

comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare, total 1423 1453,5  1453,5 

inclusiv :     

- Plata părinţilor pentru frecventarea copiilor în instituţiile preşcolare 142310 1078,4 

 

 1078,4 

 

- Încasări de la prestarea servicilor pentru comodităţi 142310 35,0  35,0 

- Plata pentru locaţiunea  încăperilor 142320 340,1  340,1 

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 14882,5  16019,6 

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

10895,1  10895,1 

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

191212 
83,0  83,0 

- Transferuri cu destinaţie special pentru infrastructura drumurilor 
191216 

 
1580,4 

  
1580,4 

- Transfer de la bugetul de stat cu destinaţie general între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I 

191231 
1527,1  1527,1 

- Alte transferuri curente cu destinaţie generală 191239 796,9  796,9 
- Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de 
stat si institutiile bugetelor localele de nivelul 1 

191420 
 +1137,1 1137,1 

     
Total    32002,5  33139,6 

       

Notă informativă 
      Doamnelor şi domnilor consilieri! 
      Vă informăm că în conformitatea cu art.27 alin.(2) lit.c) şi alin. (3) din Legii nr. 397-XV din 
10.10.2003 privind finanţele publice, se permite rectificarea bugetului în cazul apariţiei unor 
cheltuieli neaprobate în buget din soldul formt în urma executării bugetului pentru anul precedent. 
       Astfel proiectul de decizie dat presupune impementarea proiectului Nr. 5785 ,,Construcţia 
segmentului aducţiunii Gura Căinarului – Floreşti, amplasat în or. Floretşi, str. Independenţii –etapa 
I”, conform contractului nr.2/4575-5785 din 04.04.2019 (Anexat), care însă în anul 2019 nu a fost 
implementat, respectiv după ce au fost duse tratative cu Donatorul, Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediu, s-a stabilit încheierea unui acord cu privire la prelungirea 
termenului de executare a grantului, voloarea totală fiind de 1 137 100 lei din care 936 435 lei 
Fondul Ecologic Naţional, 200 665 lei contribuţia comunitară. 
      Vă propunem D-tră pentru examinare proiectul de decizie prezentat. 
 

Constantinovici Tatiana, contabil-şef 

 


