
PROIECT DE DECIZIE I.1

,,cu privire la aprobarea raportutui privind execu{a bugetului pe

anul 2021".
Raportor, dna Natalia Mafteula , contabil qef

Avizare: Comisia consultativa buget, economie, finanle'

in temeiul art.l4 alin.(2), lit(n 3) 
1, art.19 din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006

,,privind Administralia Pu6lica Locala", cu modificarile qi completdrile ulterioare, lindnd

cont de prevederile art,3l din Legea nr.397-XY din 16 octombrie 2003,, Legea finanlelor

publice ,,, arl.12 din Codul administrative,examinAnd raportul cu privire la execufia bugetului

anual pentru anul 2)2l,avdnd in vedere avizul comisiei consultative, Consiliul local

Dub[sarii Vechi,

1.Se aproba
(anexa nr.1)

DECIDE:
raportul privind execulia bugetului satului pentru anul2021'

2. Se aproba execulia bugetului local pentru anul

venituri in sumf, de 15 612.60 lei qi la partea de

cheltuieli in sumf, de 15 612.60 lei.

2021 la partea de :

3. Se atenlioneazd contabilitatea Primdriei
- asupra nea;unsurilor admise in procesul executdrii bugetului local202l
- urrp.u neadmitirei de cf,tre contribuabilii din teritoriu a restanJelor la impozitele Ei

taxele Iocale;
4. Contabilul qef al Primlriei
- s6 intreprinda mdsuri intru reducerea datoriilor creditoare,

- prezentarea in termenii stabiliii a bilaniurilor, ddrilor de seami contabile $i a
conturilor de execulie a bugetului;
- sf, ef'ectueze cheltuieli bugetare numai pe baza de documente iustificative care

conflrmf, angajamentele contractuale si in limita planului stabilit pe perioada de gestiune,

plata salariilor;
- utilizarea soldurilor mijloacelor binegti la conturi la inceputul anului bugetar.

precum qi a veniturilor incasate suplimentar pe parcursul anului la reducerea

datoriilor creditoare;
- intreprilderea mdsurilor eficiente qi adecvate situaliei real create in teritoriu intru

diminuarea restanlelor admise de contribuabili fa![ de bugetul local Ei colectarea

deplini qi la timp a veniturilor proprii qi aprobate la bugetul local pe anul 2021:

- utilizarea conform destinaliei a alocaliilor bugetare aprobate;

-achitarea in termen a salariilor angajalilor instituliilor publice finanlate de la bugetul

local
5. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeqte contabil-qef, Mafteufa Natalia

6. Primarul satului sd asigure controlul executarii prezentei decizii'
7 . prezentadecizie intrd in vigoare la data adoptdrii Ei publicarii in Registrul de stat al actelor

locale. responsabil dna Elena Barburas



NotI informativl la proiectul de decizie:
Cu privire la audierea

Proiectuldedecizieseprezintf,comisiilorconsultativ.d
pentru examinare gi aprobare in gedinld.

1.1
u prtyffe 'ului privind privind executfa busetului pe anul2021

1. Denumirea autorului gi, dupl caz, a participan(ilor la elaborarea proiectului
Primdria s.Dubasarii Vechi, contabil ;ef Mafteuta Natalia,

2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitl{ile urmlrite

Proiectul de decizie a fost elaborat in conformitate cu prevederile art.24, afi. 47 si art. 55 din Legea finanlelor
pLrblice linind cont de prevederile ar-t.20 din Legea nr.397-XY din 16 octombrie 2003, Legea finanJelor publice gi
lesporrsabilitAtrilor bugetar fiscale 18112014, art.l4 alin.(2),lit.n), art.19 din Legea RM nr.436-XVI din 28.l2.20o6,,Privind
adm inistralia publica locala"

Aprobarea raporlului privind executarea bugetului pentru arrrtl2020, prevede informarea cetatenilor cu privire
la executarea bugetului local pentru anul202l la capitolul venituri si cheltuieli. Examinind informatia privind executarea
brrgetului local pentruanul 2021 ,seconstata cainperioada deraporlactivitateaeconomico-financiaraaautoritatii
execr.ttive a fbst indreptata la executarea atributiilor functionale, realizarea obiectivelor si sarcinilor ce rezulta din
Hotaririle Autoritatilor centrale, raiouale, precum si a DecizieiConsilului Local privind aprobarea Bugetului local
pentru anul2021, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla(iei
na(ionale cu legislafia Uniunii Europene Nu este aplicabil

zl. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi

Principalaprevedereaproiectului de decizie cuprivirelaaprobarearaportului privindexecu{iabugetului peanuf202lest.
infbrnrarea despre corectitudinea Primdriei
In rezultatul activitatilor pentru anul2027, bugetul s. Dubasarii Vechi a fost executat la venituri in sumf, de
15 612.60 lei qi la partea de cheltuieli in sum[ de 15 612.60 lei. .

Pe parcursul anului 202L, prioritar pentru autoritatea executiva a fost asigurareafunctionarii eficiente a

institutiilor bugetare din localitate, onorarea obligatiunilor fata de angajatiibugetari prin achitarea salariilorsi
contributiilor acestora.
in procesul execut[rii bugetului local 2021 atenJionarea contabilitateaPrimariei
- asupra neajunsurilor adrnise in procesul executirii bugetului local202l
- asupra neadmitirei de citre contribLrabilii din teritoriu a restanfelor la impozitele gi taxele locale;
- despre prezentarea in termenii stabiliti a bilanturilor. ddrilor de seamd contabile si a conturilor de execrrrie a hrrqerulrr
5. Fundamentarea economico-financiarl implementarea proiectului de decizie nu prevede cheltuieli
suplimentare, sursele financiare adaugdtoare

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectu1seincorporeazdinconformitatecuprevederiloracte1orno.*
frnantrele publice locale, art. 14 alin. 2 lit. (n) al Legii 43612006 privind administra{ia publicd.
7_.41i1 a.ea qi consult roiectului
Confbrnr afi.32 al Legii rr. 100/2
prinrarul satr.rlui gi contabilul gef

In scopulrespectdrii prevederilor Legiinr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost plasate pe
pagina u'eb a prirndriei:rwvwdubasariivechi.md, cu inaintarea ulterioard pentru avizare la comisiile de specialitate ale
.onsiliului local $i spre aprobare in cadrul gedinlei consiliului local.

-8' rrti'
Expertiza nu a fbst efectuati. Nu sunt prezenli factori de risc ce u. a

g. Conrio
I (1. C'onstatirile expertizei iuridice

Pi"*
legislativ6. constatdrile expertizei juridice fi ind efectuate de cdtre
subdiviziunea de specialitate din cadrul APL in conformitate cu art. 37 alin(6) din Legea nr.l00l20l7 gi inaintat spre
avizare cornisiei consultative de specialitate a consiliului local.
11. Constatirile altor expertize

De cf,tre contabi Eef N.Mafteut6


