
REPLTBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRruLENI

CONSILIUL LOCAL
DUB,f,SARII YECHI

l.\4D-4822, s. Dub6sarii Vechi, r-l Criuleni
tel/fax +373 248 61236, +373249613 59

e-mail : dv.primaria@gmail. com

REPUBLIC OF MOLDOVA
CRruLENI DISTRICT

LOCAL COUNCIL
DUBASARII VECHI

Dubasarii Vechi village, Criuleni district,
tel/fax +37 3 248 61236, +37 3249613 59

e-mail: dv.primaria@gmail. com

DECIZIA nr.I.l
din 14 apritie 2022

,,cu privire la aprobarea raportalui privind exeeulfu bugetului pe
anul 2021'.

tn temeiul art.14 alin.(2), lit(n 3) 
1, art.19 din Legea RM nr.436-XVI din 2g.l\.zo06,,privind

Adrninistralia Publica Locala", cu rnodificdrile gi cornpletdrile ulterioare, ]in0nd conf de
prevederile art.3l din Legea nr.397-XY din 16 octombrie 20A3,, Legea finanlelor publice ",
artl2 din Codul adrninistrative,examin0nd raportul cu privire la execufia bugetului anual
pentru anul2}Zl,avdnd in vedere avizul comisiei consultative, Consiliul togal Dub6sarii
Vechi,

DECIDE:

l.Se aprob6 raportul privind executia bugetutui satului pentru anul202l.
(anexa nr.1)

2. Se aprob6 execu{ia bugetului local pentru anul 2021 la partea de :

venituri in sum5 de 15 612.60 lei gi la partea de
cheltuieli in sum6 de 15 612.60 lei.

3. Se aten{ioneaz6 contabilitateaPrim[riei :- asupra neajunsurilor admise in procesul executdrii bugetului local 2021
- asupra neadmitirei de c[fie contribuabilii din teritoriu a restan(elor la
impozitele qi taxele locale;
4. Contabilul qef al Primdriei
- s[ intreprindd mdsuri intru reducerea datoriilor creditoare,
- prezentarea in termenii stabilitri a bilan{urilor, ddrilor de seamd contabile
$i a conturilor de execulie a bugetului;
- sf, efectueze cheltuieli bugetare numai pe baza de documente
justificative care confirm[ angajamentele contractuale si in limita planului
stabilit pe perioada de gestiune, plata salariilor;
- utilizarea soldurilor mijloacelor btneqti la conturi la inceputut anului
bugetar, precum gi a venifurilor tncasate suplimentar pe parcursul
anului la reducerea datoriilor creditoare;



- intreprinderea mdsurilor eficiente gi adecvate situaliei real create in
teritoriu intru diminuarea restanlelor admise de contribuabili fa!6 de

bugetul local qi colectarea deplind 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 angajatilor instituliilor publice finanlate de

ia bugetul local
5. Responsabil de executarea prezentei decizii se numegte contabil-gef,
Mafteula Natalia
6. Primarul satului sd asigure controlul executai\prezentei decizii.
7.Prczenta decizie intri in vigoare la data adoptdrii qi publicdrii in Registrul de stat al

actelor locale, responsabil dna Elena Barburas

Total consilieri 15, prezen{i in gedin(i-l2
La vot: pro -12, impotrivi -0, ab{inut- 0

Pregedintele gedinlei Consiliului local
Dub[sarii Vechi
Contrasemnez :

Secretarul consiliului local
Dubisarii Vechi

Oleg Grecu

Elena Barburas



 

 

          
 

  

 

PRIMARIA    SATULUI    DUBASARII VECHI 
  NOTA INFORMATIVA 

 

                                       „Cu privire  la executarea bugetului local pentru anul 2021” 

 

     Bugetul  primăriei satului Dubasarii Vechi     pentru  trimetrul III -al  anul 2021  a fost executat in baza Legii  

bugetului  de stat  pentru anul 2021, Legea nr.397/2003   privind finantele publice , Decizia Consiliului Local nr. 

3.10    Din   23  decembrie 2020 „ Cu privire   la aprobarea   bugetului  local in  lectura  a doua”. 

       Bugetul local al s. Dubasarii Vechi,r-nul Criuleni  a fost aprobat la venituri la toate componentele   in suma de    

14 004 0000,00  lei  si la cheltuieli  in volum de  14 004 000,00  lei. 

       Pentru  anul 2021  executarea  veniturilor  bugetului local   la toate componentele constituie   suma de    

15 476 709.49  lei, ceea ce  constituie 106.97  %  fata de   prevederile   bugetare  planificate si precizate. 

       In suma  totala   a veniturilor  de baza   a bugetului local , incasarile la  veniturile fiscale constituie  

4 291 019.55 ceea ce constituie 126.37  %  la suta din planul precizat   pentru perioada de raportare. 

       Din veniturile fiscale  acumulate  impozitului pe venit  constituie 132.55 %  (3 057 900.77 lei ), alte taxe si plati 

109.10% (462059.13 lei), transferurile   de sustinere  financiara de la bugetul de stat   au constituit   

99.78 % ( 462600.00 lei). 

    Impozitul pe venit retinut din salariu  (111110)  s-a executat in suma de 2788567.02 lei . La capitolul 

113„Impozitul pe proprietate”  a inregistrat  o indeplinire de 771059.65  lei  sau 115.95%                               

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

incasari  de 110.09 % ( 440366.19 lei) .    Impozitul funciar  al persoanelor fizice-cetateni (113171) s-a inregistrat o 

executare  semnificativa a planului de 122.78 % ( 110501.95 lei). 

   Impozitul pe bunurile imobiliare (113240) s-au executat in suma  de 104119.25 lei sau 160.18 % fata de precizat.. 

Taxa pentru amenajarea teritoriului a constituit  92.63 %  sau 41 684.72 lei. Pentru Taxa pentru salubrizare  s-au 

inregistrat incasari in suma de  259610.43 lei ( 118%) 

   Arenda terenului  cu destinatie agricola (141522) s-au executat incasari in suma de 119745.10 lei  sau 126.05 % 

fata de planul  precizat.Incasarile de la prestare serviciilor cu plata(142310)  constituie   106.35% ( 359465.00 

lei).Plata pentru  locatiunea bunurilor patrimoniului public  (142320) s-a executat in suma de 126 294.17 lei 

(132.94%). Pentru anul 2021, Impozitul unic perceput de rezidentii parc IT (145161) a  constituit 146.68 % sau 

29 336.48 lei.                                          

Transf. cu destin.specială, cod eco191211 -   7 472 000 lei   (100 % ) 

Transf.cu destin. Speciala, pentru infrastructura drumurilor  , cod eco 191216  -  718 999.69  lei  (100 %). 

Transferuri  curente primite   cu destinatie generala  intre bugetul de stat si bugetul local, cod   eco 191231 –

1 438 800.00 lei  (100 %). 

Transferuri  capitale primite cu destinatie speciala 414561.00  lei ( 99.99 %), transferuri primite de la AIPA 

pentru efectuarea lucarailor de reparatie a drumurilor conform contractului  de acordare a subvenției în avans 

nr. 37 din 22.09.2020, în cadrul măsurei nr.1  privind “Îmbunătațirea și dezvoltarea infrastructurii economice 

publice rurale pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de munca  in mediul rural, „ Reparație drum spre Școala 

Primară ”.  

 

 

 

 

 

 



   

Denumirea Aprobat Precizat pe an 
Executat anul 

curent 

Executat 

fata de 

precizat 

        in %% 

Impozite pe venit 2307000,00 2307 000,00 3057900.77 132.55 

Impozite pe proprietate 665 000,00 665 000,00 771059.65 115.95 

Impozite si taxe pe marfuri si servicii 423500,00 423500,00 462059.13 109.10 

Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 435500,00 435500,00 488459.17 112.16 

Alte venituri si venituri neidentificate 30 000,00 30000,00 59124.98 197.08 

Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele 

locale 10 044 400.00 10 508 000.00 10 506960.69 99.99 

 

Cheltuieli 
Primaria s. Dubasarii Vechi a aprobat in buget cheltuieli in suma de 14004000 lei , Conform deciziilor Consiliului local, 

bugetul  de cheltuieli a fost majorat cu 3 177 898 lei, in urma careia suma  anuala precizata  constituie 17 181 898 lei. 

Pe parcursul  anului cheltuielile executate constituie 16 175 423.68 lei , 94.14 % faţă de planul   precizat. 

Comparativ cu perioada respectiv a anului precedent 2020, cheltuielile executate  s–au  majorat 5 445 633.04 lei. 

  Aparatul-0111 

Volumul de chelt. La grupa dată a fost executat în sumă de 2 922 975.80  lei.Cheituielele au fost folosite după 

destinaţie.Pentru locatiunea bunului public la grupa  data s-au acumulat   mijloace financiare in suma de 126 294.17  

lei. 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

2 787 840.00 3 081 482.00 2 922 975.80 

În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse : 

-   Retribuirea muncii – 1248345.23 lei 

-   Contribuţii sociale şi medicale – 356528.32  lei 

-    Alte cheltuieli in baza de contract -  299511.56 lei 

-   Servicii comunale – 96735.36  lei; 

-    Servicii reparatii curente -  18570.00 lei  

- Procurarea combustibil, carburanti, lubrifianti – 59 886.94  lei  

 - Cheltuielile pentru procurarea  masinilor  si utilajelor constituie (314110)  47301.15 lei 

 Gospodăria de locuinţe -0620 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

585 200.00  1 716 947.00 1 499 230.11 

 

Volumul de cheltuieli la grupa dată   constituie  1499230.11 lei, pentru servicii comunale 532073.00  lei.Reparatiile 

capitale  ale constructiile  speciale  (312120)  constituie     458767.68 lei, Pentru procurarea  masinilor  si utilajelor 

constituie (314110) s-au cheltuit 474167.68.00 lei. Cheltuielile pentru materialele de constructie   constituie   

90 814.20 lei.pentru procurarea   uneltelor  sculelor, inventarului  de producere si gispodaresc (316110) s-au  

cheltuit   87540.00  lei, pentru procurarea masinilor si utilajelor  (314110) 26475.00 lei. Pentru procurarea 

combustibil, carburanti, lubrifianti  (331110) – 22 116.18  lei. 

 

 Transportul Rutier   0451 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

1 133 560.00  1 979 560.00 1945457.51  

 

Volumul de cheltuieli la reparatii capitale  a constructiilor speciale  constituie  1945457.51 lei, pentru servicii de 

reparatii curente  s-au cheltuit 129100 lei. –1 438 800.00 lei  (100 %). 

La institutia data au fost Transferuri  capitale primite cu destinatie speciala (191420) in suma  414561.00  lei ( 99.99 

%), transferuri primite de la AIPA pentru efectuarea lucarailor de reparatie a drumurilor conform contractului  de 

acordare a subvenției în avans nr. 37 din 22.09.2020, în cadrul măsurei nr.1  privind “Îmbunătațirea și dezvoltarea  

 



infrastructurii economice publice rurale pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de munca  in mediul rural, „ 

Reparație drum spre Școala Primară ”.Pentru reparatia drumului „Scoala Primara" au fost cheltuite 1540433.68  lei. 

  Iluminarea stradală 0640 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

495 000.00  771 000.00 760016.42  

  

Alocaţiile instuţiei sau consumat în sumă de 760016.42lei. Pentru serviciile comunale ( energia electrica)  

sau cheltuit 177 503.52 lei.Reparatiile  capitale  ale instalatiilor de  transmisie au constituit   386155.85 lei. 

Volumul cheltuielilor pentru  procurarea materialelor de uz gospodaresc (336) constituie 92501.80 lei  si a 

materialelor de constructie  constituie  101513.5 lei. 

 

Aprovizionarea cu apa 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

40 000.00 190 000.00 77504.87  

 

Volumul de cheltuieli la  grupa data constituie 77504.87  lei , pentru alte servicii  comunale s-au cheltuit 20000.00 

lei, pentru materiale de constructie – 50214.87  lei.Pentru procurarea masinilor si   utilajelor 3489.00 lei;Materialele 

de constructe au fost folosite pentru repareatia fintinilor din localitate. 

Servicii de sport si cultura fizica  0812 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

18000.00 68 000.00 58 043.25  

 

Alocaţiile instuţiei sau consumat în sumă de 58 043.25lei.Pentru procurarea materialelor s-au cheltuit 10822.00  lei. 
Procurarea combustibil, carburanti, lubrifianti  – 1347.25  lei Cheltuieti curente ( 281900) au constituit 30000.00  

lei, pentru servicii de transport (222400) 9574.00 lei. 

  Casa de Cultura -0820 

Scopul programului este – cultura,tradiţiile şi obiceiurile localităţii valorificate şi promovate în rindul 

populaţiei.Bunuri culturale colectate, în scopul păstrării valorilor şi tradiţiilor naţionale. 

Bugetul programului la cheltuieli constituie: 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

688600,00 868 600,00 873518.47 

În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse : 

-   Retribuirea muncii – 246425.86 lei 

-   Contribuţii sociale şi medicale – 71102.84  lei 

-   Servicii comunale – 79936.70 mii lei 

-   Procurarea mijloacelor fixe – 26480.00lei. 

-    Procurarea masinilor si utilajelor- 2875.20  lei ; 

-    Procurarea materialelor de constructie – 61532.77 lei. 

-    Procurare accesoriilor de pat, imbr., incalt.-8300.00 lei. 

-    Procurarea altor materiale – 49861.00 lei. 

-    Reparatii capitale a cladirilor – 304077.00 lei  

 Biblioteca 0820 

Bugetul programului la cheltuieli constituie 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

167700.00 167700.00 134508.46 

În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse : 

-   Retribuirea muncii – 66708.58 lei 

-   Contribuţii sociale şi medicale – 18992.54 lei 

-   Servicii comunale – 10771.22 lei 

-   Procurarea mijloacelor fixe şi materialelor – 20542.00 lei. 

-    Procurarea materialelor – 8279.64. 

             



  Grădiniţa s. Dubasarii Vechi -0911 

 

La institutia  de  Educatie timpurie – Gradinita de Copii „ROMANITA” , inclusiv cu mijloace colectate pentru anul 

2021  au fost aprobate initiala 6767000.00 lei. pina in trimestrul II  au fost  2 542 263.81 lei.De la incasarile de la 

prestarea serviciilor cu plata s-au acumulat mijloace financiare  in suma de 142 460.47 lei. 

Bugetul programului la cheltuieli constituie: 

 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

6 767 000.00 6 557 000.00 6 452 997.37 

 

În componenţa cheltuielilor executate sunt incluse : 

-   Retribuirea muncii – 2824281.58 lei 

-   Contribuţii sociale şi medicale – 816149.69  lei 

-   Servicii comunale – 324800.00 lei; 

-     Servicii  de reparatii curente – 27188.07  lei; 

-     Servicii postale – 3095.10; 

-   Indemnizația incapacitate de muncă – 11413.34 lei 

-    Compensatii  -   36000.00  lei 

-Procurarea masinilor si utilajelor – 443544.00 lei 

-Procurarea uneltelor sculelor  - 34000.00 lei; 

-Procurarea materialelor de constructie – 89708.5  lei; 

-Procurarea produselor alimentare – 1127170.80 lei 

-Procurarea altor materiale – 89959.32 lei; 

- Procurarea materialelor de uz gospodaresc – 58715.65 lei 

-Reparatii capitale a cladirilor – 271067.00 

Incasarile de  la prestarea serviciilor cu plata ( 142310) ( plata parinteasca a constituit):  227465.00 lei. 

 Scoala de arte-0950 

 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

1 043 000.00 1 353 469.00 1 397 293.69 

 

La institutia  de  Invatamint Extrascolar  – Scoala muzicala si arta plastica, inclusiv cu mijloace colectate pentru 

anul 2021  au fost aprobate initial  1043000.00 lei  si executate in suma de 1397293.69 lei.Pentru anul 2021 s-au 

executat incasari de la prestarea serviciilor cu plata  in   suma de 132 000.00 lei. 

Pentru remunerarea muncii angajatilor   s-au cheltuit  751009.84  lei, pentru Contribuţii sociale şi medicale – 

194891.08  lei,  pentru serviciile comunale (gaze, energie electrica )   s-au executat 54 800.00 lei. In anul 2021 au 

procurate materiale de constructie in suma de  ( cod eco 337110) in suma de 10 330.00 lei. Pentru compensatii (cod 

eko 272500) cheltuielile constituie  12000  lei.Pentru materiale de construvtie  (3371109) cheltuielile s-au executat  

in suma de 10330.00  lei, pentru alte materiale ( 339110) 13709.67 lei.Pentru procurarea masinilor si utilajelor 

(314110) s-au folosit 50 080.00 lei, pentru   procurarea uneltelor si sculelor (316110) s-au folosit  

24 150.00 lei. Reparatiile  capitale a cladirilor constituie 133937.00  lei. 

 

Centrul  de Zi  Empatie – 1040 

Aprobat, lei Precizat, lei Executat,lei 

208 100.00 208 100.00 157285.00 

 

   Alocaţiile instuţiei sau consumat în sumă de  157285  lei.  Pentru remunerarea muncii angajatilor au fost 

execuatata suma de  103343.86  lei, Contribuţii sociale şi medicale -29843.14  lei.Pentru serviciile  comunale s-au 

executat cheltuieli in suma de 21146.58  lei. 

 

 

 

 



Mijloace fixe 

     Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2021 valoarea mijloacelor fixe constituie 35413959.46 lei.Pe 

parcursul  anului  2021  majorarea mijloacelor  fixe au constituit  8236182.25 lei ,inclusiv   procurari 790826.35, 

reparatii capitale 3657543.04  lei, cu titlu de donații 3119641.07 lei și casate    75 483.19 lei .Astfel la 31.12.2021  

soldul mijloacelor  fixe si a activelor nemateriale   constituie   43229329.14 lei.                                                

     Reparații capitale   a cladirilor s-au executat in  suma de 1090511.00 lei, constructiilor speciale 2180876.19 lei  

lei și a instalaților de transmise au fost executate în valoare de 386155.85  lei . 

    Procurarea masinilor si utilajelor   pe parcursul perioadei de raportare au fost executate în sumă de   578964.35 lei 

, procurarea  uneltelor si sculelor , inventerului de producere   si gospodaresc  constituie 145690.00 si a altor 

mijloace fixe in suma de  66172.00  lei.La situaţia de 31 decembrie 2021  valoarea totală a mijloacelor fixe si a 

activelor nemateriale constituie  39303400.15 lei. Soldul de uzura a mijloacelor fixe si armortizarea axtivelor  la 

inceputul perioadei a constituit 15650018.19 lei.Majorarea uzurii   si amortizarii mijloacelor fixe pentru anul 2021  

a constituit   995832.46 lei. Uzura  cladirilor pe anului 2021  constituie  476687.25  lei, a constructiilor speciale 

153796.37 lei, a masinilor si utilajelor -214640.83  lei,  a mijloacelor de transport- 46842.86 lei, a uneltelor, sculelor 

si inventarului de  producere-44420.30 lei, alte mijloace fixe – 8531.17 lei.Soldul Uzurii mijloacelor fixe  si 

armortizarea  activelor  la s sfirsitul perioadei  costituie 16591833.19  lei. 

 

Stocuri de materiale circulante 

    La situația de 01.01.2021 valoarea stocurilor de materiale circulante constituie   1659004.80 lei. Pe parcursul a 

anului 2021 au fost procurate materiale în sumă de   866574.99  lei și anume : 

 Combustibil, carburanti si lubrifianti  – 89913.29  lei 

 Piese de schimb 29634.87   lei 

 Produse alimentare – 794858.20 lei 

 Medicamente – 394.18  lei 

 Materiale pentru scop didactic –  0 lei 

 Materiale de uz gospodăresc – 251657.75  lei 

 Materiale de construcție – 431903.74  lei 

 Accesorii de pat, Îmbrăcăminte,Incaltaminte  – 11846.00  lei 

 Alte materiale -256366.96  lei 

Pe parcursul perioadei de raportare   intrarile gratuite  de materiale au constituit 1456.21  lei,dintre care   

Medicamente  si materiale sanitare  - 864.56, Materiale pentru scopuri  didactice – 591.65 lei  si au fost  primite 

ca donatie 88873.08 dintre care   pentru acesorii de pat , Imbracminte si Incaltaminte  in suma de 27391.00 lei , 

pentru alte materiale -61482.00 lei  Casarea   materialelor la 31.12.2021   au  constituit  928038.36 lei, astfel 

soldul la sfîrșitul perioadei constituie 1561527.31  lei. 

 

Subventii 

        Primaria s. Dubasarii Vechi  în perioada de raportare a  fost executate subventii  în sumă 237710.00 

lel.Subventiile  au fost acordatea acordate A.O. Concordia  pentru  acoperirea partiala  a cheltuielilor   necesare 

pentru   asigurarea activitatii centrului in suma de 161 710 lei ( cod eco 253000), si Intreprinderii municipale in 

suma de 76 000 lei ( cod eco 251100). 

Realizarea terenurilor 

       La 30.09.2021  realizarea terenurilor au constituit   -22123.47  lei  

 

 

 

 

 

 

 

 



Datorii debitoare şi creditoare 

       La  data de 31.12.2021,Primaria  s. Dubasarii Vechi, a inregsistrat  datorii creditoare la salariul calculat pentru  

luna decembrie  datorii debitoare  - plata, parinteasca, gaze, energia electrica. 

   Soldul disponibil a mijloacelor bugetare la contul bancar la situatia de 31.12.2021  constituie   2 029 184.58  lei                 

      Drept sarcina in activitatea functionarilor in primarie ramine   neadmiterea   crearii  datoriilor creditoare la finele 

anului bugetar   si asigurarea   stricata a prevederilor    bugetare, dirijarea  si gestionarea  eficinta   a finantelor 

publice  locale.Aplicareaa unui sir de masuri  fata de  contribuabili, restantieri  aplicind  in masura  deplina 

prevederile legislatiei in vigoare.   

Descifrarea cont 319 

 

Soldul contului 319 ,,Investiții capitale în active în curs de execuție” din bilantul  consolidat la 31.12.2021 al s. 

Dubasarii Vechi constituie  4742775.00  lei. Conform datelor din arhiva contabilitatii primariei s. Dubasarii Vechi  

la 30.12.2015  au fost efectuata o operatiune manula de corectare a soldului 319, conform operatiunii  manuale  la 

debitul  contului 319 s-a atribuit o suma neidentificata de 3748649.00  lei, informatii suplimentare pentru suma data 

nu a fost identificata. Deasemenea la investitii capitale in Curs de executie conform contabilitatii primariei este 

“Proiectul  Retea de Canalizare – 262 004 lei  care din lipsa de mijloace financiare  nu poate fi executat. La balanta 

contului 319 este  si   “Proiectul Primaria” -126890 lei , “Proiectul  Drumuri”-53600  - peoiecte care sunt in process 

de actualizare .In anul 2021, lnvestitii capitale in curs de executie   au fost executatea  in suma de 196499  lei. 

 

 

 

 

                               

  Contabil  şef     Mafteuta Natalia 

 


