
Proiect de decizie:2

DECIZIA nr. din octombrie 2021

2, ,,Cu privire la efectuarea unor modilicdriiin bugetul local pentru anu|2021".
Raportor, dna Natalia Mafteula, contabil gef,

Avizare: Comisia consultativa buget, economie, finanle.

ln conformitate cu art.14 (2 ),lit.ndin Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,
privind Administralia Publicd Local6,conform art.ll lin(l ) lit.(c)qi art.24 din Legeaprivind Finanlele
Publice Locale nr. 397-XV din 16 ctombrie 2003 ,cu complectdrile gi modificdrile ulterioare, ou
prevederile Legii23912008 ,,Privind transparenfa ln procesului decizional",Legii 10012017,, Privind aotols
normative", din informalia ptezentatdo avizul comisiei de specialitate , Consiliul local Dubdsarii Vechi,

DECIDE:

2.1 Se modifica bugetul local pentru anul2}2lprin majorarea la partea de :

venituri cu 53 mii lei:
'47 mii lei, Venituri din "Arenda terenurilor cu destinatie agricola"- SRL Premium Volt;
- 4,2 mii lei, Venituri din ,, Arenda trenurilor cu alta destinatie decit cea agricola".
' 1,8 mii lei, la capitolul ,,Alte Venituri incasate in bugetul local,,
chgltuieli cu 53 mii lei, la Aparatul primdriei programul ,,7502 - Dezvoltarea gospodariei de locuinte si
serviciilor comunale" cod eco 222190 pentru alte servicii comunale ,

2.2 Se micsoreaza cu 100 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la Aparatul primdriei, programul
,,0301- Exercitarea guvernari", cod eco 3lll20 - reparatii capitale a cladirilor,
se majoreaza cu 100 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,6402-Dezvoltarea drumurilor', cod eco
312120 - reparatii capital a constructiilor special.

2.3 Se micqoreaza cu 100 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la Aparatul primariei, programul
,,0301-Exercitarea guvernari" cod eco 3lll20 reparatii capitale a cladirilor,
se majoreaza cu 100 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,7502-Deztroltarea gospodariei de locuinte
si servicii comunale" cod eco 3t2120 - reparatii capitala constructiilor speciale .

2.4 Se micsoreaza cu 50 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la,,Aparatul primariei,,l,
programul ,,0301-Exercitarca guvernari" cod eco 311120 pentru reparatii capitale a cladirilor,
directionind suma in cauzapentru cheltuieli de personal lcod Eco zit t gO- remunerarea muncii angajatilor
conform statelor) pina la finele anului 2021, in legatura cu insuficienta mijloacelor financiare.

2.5 Se micsoreaza cu 50 000 lei, volumul bugetului local pentru antil202l de Ia Aparatul primariei, programul
,,0301-Exercitarea guvernari" cod eco 3llt20 pentru reparatii capitale a cladirilor,
- se majoareza cu 20 000 lei volumul Bugetului local la programul ,, 8502 - Dezvoltarea Culturii ,,( cod Eco
211180- remuneraxea muncii angajatilor conform statelor)pina la finele anului 202l,in legatura cu
insuficienta mijloacelor financiare
-- se majoaxeza cv 30 000 voll*ly,lBu.gelului.loga! la,,programul 8502 - Dezvolta.rea Culturii ,,( cod Eco
3 3 7 - 3; 3lt l:10,: r Pro eurarea maieri aletor d'b lbohs

2.6 Se micsoreaza cu 200 000 lei, volumul bugetului local pentru anul2021, de la Aparatul primariei,
programul ,,7505'Iluminarea stradala" cod eco 313120 - Reparatii capitale ale instajatiilor de transmisie,
- se majoareza crt 200 000 volumul Bugetului local la programul ,,7502 - Dezvoltarea gospodariei de locuinte
si serviciilor comunale" cod eco 222t90 pentru alte servicii comunale.

2.7 Se micsoreaza w230 000 lei, volumul bugetului local pentru anu|202l de la Aparatul primariei,
programul" 8602'Sport" cod eco 3I2I20 - Reparatii capitale ale constructiilor rp.riul.,
se majoareza cu230 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,7502 - Dezvoltarea gospodariei de
locuinte si serviciilor comunale" cod eco 222190 pentru ilte servicii comunale
2.8. Se alocd suma de:

a) 1 000 lei - pentru familia Leahu Ion qi Valentina (conform cererii, inundatia gospoddriei in urma ploii
abundente din 06.08.2021 anexd, proces verbal, foto)



b) 5 525 lei - pentru RSilean Lucia, participare la Campionatul Sud-Est European la orientare sportiv6 din
oraqul Yagreb, Croatia in perioada 23-29 august 2021

c) 5 000 lei, de la programul ( PlPl) Protectie sociala a unor categorii de cetaleni, cod Eco 272600 ( ajutoare
banesti) - Bostan Ilie (traum6 in cadrul participdrii la campionatul raional de foibal pentru ec6ipa Haiduc din
Dubdsarii Vechi)

d) 5 000 lei, de la programul (9019- Protectie sociala a unor categorii de cetateni, cod eco -272600 (ajutoare
banesti)) - pentru 10 cupluri x 500 lei, care au implinit 50,60,70 de ani de C6s6torie.

9) 50 000 lei, de la programul 8806-Invatamint Liceal,cod Eco 2g3lt1 - Transferuri curente acordate cu
destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati
administrativ - pentru alimentalia copilor din familii social wlnerabile, in baza Demersului direcfiei Liceului
teoretic gi Procesului verbal al comisiei multidisciplinare

I) 33 000 lei - pentru procurarea 25 bdnci qi scaune la institulia $coala primara ,,H.Corbu din teritoriu (in
b aza demersului inaintat

4. Se acceptd qi se i-a la evidenla contabil6 donafia primitd de la AO ,Iedera -Dub6sarii Vechi ,, la cod .eco
316130(intrdri gratuite de unelte scule inventar de producere qi gospodiresc ) 33 buc tomberoane, urne in
suma de 42000.

5. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeqte contabilul qef a prim6riei
6. Primarul satului sd asigure controlul executarii prezentei decizii.

Proiect de decizie:3

DECIZIA nr. din octombrie 2021

3. ,,Cu privire la schimbarea domeniului terenului,,
Raportor, Alexei Cuciuc, specialist funciar
Aviz: comisia consult. ,,agricult-constructii, protecfia mediului, amenaj. terit

in conformitate cu att. t4 alin, (2) al Legii privind ,,Administratia publica locala,, nr. 436-XVI din
28.12,2006, conform Hotdrdri Guvernului nr.1170 din25.10.2016 Ligii 23gl2}Og,,privind transparenJa in



Noti informativi la proiectul de decizie:
'ire lu 'ectuarea unor modificdrii tn local 'u anul 2021".

1. Denumirea autorului $i, dupi caz, a participan(ilor lm
Primdria s.Dubasarii Vechi, contabil Eet tWafiteuta Natatia,

2.Condifiileceauimpuselaborareaproiectulu

In conformitate cu art.l4 (2 ), lit.n din L
privind Administralia Publicd Locald, conform art.ll lin(l ) lit.(c) gi arr. 24 din Legeaprivind Finantele
Publice Locale nr. 397'XY din 16 ctombrie 2003 , cu complect6rile qi modific6rile ulterioare, cu
prevederile Legii 23912008 ,,Privind transparenla in procesului decizional ", Legii t01l21l7,, privind actele
normative", din informafia

3. Descrierea gradului de compatibititate p
nafionale cu legisla{ia uniunii Europene Nu este aplicabil

4. Principalele prevederi ale p"oiectrl

2.1 Se modifica bugetullocal pentruanu
venituri cu 53 mii lei:
- 47 mii lei, Venituri din "Arenda terenurilor cu destinatie agricola"- SRL premium Volt;
' 4,2 mii lei, Venituri din ,, Arenda trenurilor cu alta destinatie decit cea agricola,,.
-_1,8 mii lei, la capitolul ,,Alte Venituri incasate in bugetul local,,
cheltuieli cu 53 mii lei, la Aparatul primdriei programul ,,7502 - Dezvoltarea gospodariei de locuinte si
serviciilor comunale" cod eco 222t90 pentru alte servicii comunale ,

2.2 Se micsoreaza cu 100 000 lei, volumul_bugetului local pentru anul202l de la Aparatul prim6riei, programul
,,0301- Exercitarea guvernari", cod eco 3tlt2o - rcpuatiicapitale a cladirilor,
se majoreaza cu 100 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,6402-Dezvoltarea drumurilor,, cod eco
312120 - reparatii capital a constructiilor special

2,3 Se micqoreaza cu 100 000lei, volumul_bugetului local pentru arnil202l de la Aparatul primariei, programul
,,0301-Exercitarea guvernari" cod eco 3lll20 reparatii rapitale a cladirilor,
se majoreaza cu t00 000 lei volumul Bugetului local la prLgramul ,,7502-bezvoltarea gospodariei de locuinte
si servicii comunale" cod eco 3l2l2} - reparatii capitali constructiiior speciale .

2.4 Se micsoreaza cu 50 000lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la,,Aparatul primariei,,l,
programul ,,0301-Exercitarea guvernari" cod eco 3lll20 pentru reparatii capitale a cladirilor,
directionind suma in cauza pentru cheltuieli de personal lcod Eco z i t t so- ,r-*"r*.a muncii angaj atilor
conform statelor) pina la finele anului 2021, in legatura cu insuficienta mijloacelor financiare.

2.5 Se micsoreaza cu 50 000 lei, volumul bugetului local pentru antil202l de la Aparatul primariei, programul
,,0301-Exercitarea guvernari" cod eco 3lIl2O pentru reparatii capitale a cladirilor,
- se majoareza cu 20 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,8502 - Dezvoltarea Culturii ,,( cod Eco
21 1 180- remuneraroa muncii angajatilor conform statelorjpina la nnete anului 2021,in legatura cu
insuficienta mijloacelor financiare

l^sj T3l9*7za_cn30 000 volln,yl-BugetllVi 
Jocaf la,,programul 8502 - Dezvoltarea Culturii,,( cod Eco

337- 337110 - Procurareamaterialelor de constructie)

2'6 Se micsoreaza cu200 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202l de la Aparatul primariei,
programul 

',7505- 
Iluminarea stradala" cod eco 3l3l2} - Reparatii capitale ale instaiatiilor de transmisie,

- se majoareza cu 200O00 volumul Bugetului local laprogramul ,,75b2- Dezvoltarea gospodariei de locuinte
si serviciilor comunale" cod eco 222190 pentru alte servicii comunale.

2.7 Se micsoreaza cu230 000 lei, volumul bugetului local pentru anul202t de la Aparatul primariei,
programul" 8602'Sport" cod eco 312120 - Reparatii capitale ale constructiilo6prriul.,
se majoareza cu230 000 lei volumul Bugetului local la programul ,,7502 - Dezvoltarea gospodariei de
locuinte si serviciilor comunale" cod sco 222190 pentru alte-servicii comunale
2.8. Se alocd suma de:

Cu



a) 1 000 lei - pentru familia Leahu Ion qi Valentina (C

abundente din 06.08.2021 anexd proces verbal, foto)

b) 5 525 lei - pentru Railean Lucia, participare la Campionatul Sud-Est European la orientare sportiv6 din
oraqul Yagreb, Croalia in perioada 23-29 august 2021

c) 5 000 lei, de la programul ( PlPl) Protectie sociala a unor categorii de cetaleni, cod Eco 272600 ( ajutoare
banesti) - Bostan Ilie (traum6 in cadrul participdrii la campionatul raional de fotbal pentru echipa Haiduc din
Dubdsarii Vechi)

d) 5 000 lei, de la programul (9019- Protectie sociala a unor categorii de cetateni, cod eco -272600 (ajutoare
banesti)) - pentru 10 cupluri x 500 lei, care au implinit 50,60,70 de ani de C6s6torie.

e) 50 000 lei, de la programul 8806-Invatamint Liceal,cod Eco 293111 - Transferuri curente acordate cu
destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati
administrativ - pentru alimentatia copilor din familii social vulnerabile, in baza Demersului direcliei Liceului
teoretic gi Procesului verbal al comisiei multidisciplinare

0 33 000 lei - pentru procuraxea 25 bdnci qi scaune la institulia $coala primara ,,H.Corbu din teritoriu (in
baza demersului inaintat

4. Se acceptS qi se i-a la evidenfa contabild donatia primitd de la AO ,Iedera -Dubasarii Vechi ,, la cod .eco
316130(intrdri gratuite de unelte scule inventar de producere qi gospod6resc ) 33 buc tomberoane, urne in
suma de 42000.

5. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeqte contabilul qef a primlriei
6. Primarul satului sd asigure controlul executarii prezentei decizii.

5. Fundamentarea economico-financiarn imple
suplimentare, sursele financiare adaug6to ue prevdztrte in bugetul local conform descrieriloe
6. Modul de re a actului in cadrul normativ in

Il":..rytse,i1corpore,azai1c.of9y,11P"yl'"I_"dA
le publice I art' 14 alin.2lit. (n) alLeeii 43612006 privind administra{ia public6.

7, Avizarea qi consultareapublicl a lui
Conform art.32 al Legii nr. 10012017 cu privire la
primarul satului qi contabilul gef

In scopul respect[rii prevederilor Legiinr.239l2}}l,proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe
pagina web a primEriei:wwwdubasariivechi.md, cu inaintarea ulterioari pentru avizarela coirisiile de spefialitate ale
consiliului local si re aprobare in ca4rul qedinfei consiliului local.

9. constatirile expertizei de compatibilitate Nu este apticauit
10. Constatirile expertizei iuridice

Proiectul de decizie a fost elaborat conform p.eve
legislativ[. constatdrile expertizei juridice fiind efectuate de catre
subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin(6) din Legea nr.I00/2017 qi inaintat spre
avizare comisiei consultative 4e specialitate a consiliului rocal.
11. Constatflrile altor expertize Nu este aplicabil

rnsultative de

N.Mafteut6

pentru examinare qi aprobare in qedin{[.

De cdtre contabi qef

specialitate spre avizare qi consiliului local
rrolectul oe declzle se


