
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
RAIONUL SOROCA СОРОКСКИЙ

РАЙОН
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
СОРОКА

DECIZIE nr. ______
din _______________ 2019

Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 40/11
din 13.06.2019 „Cu privire la modificarea şi completarea
bugetului Primăriei mun. Soroca pentru a. 2019”.

În temeiul art. 14 (2) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea
nr. 267 din 01.11.2013, Legii nr. 303 din 30.11.2018 privind bugetul de stat pentru
anul 2019, Legii nr. 435 din 2.III.2007 privind descentralizarea administrativă,
Hotărârii Guvernului nr. 250 din 24.04.2019 privind repartizarea unor alocaţii prin
Legea Bugetului de Stat pe a. 2019 303/2018), Legii nr. 112 din 4.09.2019 privind
modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018, deciziei C/m nr.
38/11 din 29.03.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca
pentru a. 2019”, Consiliul municipal DECIDE:

1. Se modifică decizia C/m nr. 40/11 din 13.05.2019 „Cu privire la
modificarea şi completarea deciziei C/m nr. 38/11 din 29.03.2019 „Cu privire la
aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru a. 2019”, după cum urmează:

1.1. Punctul 1 se expune în redacţie nouă: „Se modifică bugetul Primăriei
mun. Soroca pentru a. 2019 la venituri în sumă de 61120,5 mii lei şi la cheltuieli
62499,5 mii lei; soldul bugetar în sumă de 1379,0 mii lei;

1.2. Anexa nr. 1 (Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului
Primăriei mun. Soroca pentru a. 2019) se expune în redacţie nouă conform anexei
nr. 1 la prezenta deciziei;

1.3. Anexa nr. 2 (Componenţa veniturilor bugetului Primăriei mun. Soroca
pentru a. 2019) se expune în redacţie nouă conform anexei nr. 2 la prezenta deciziei;

1.4. Anexa nr. 3 (Resursele şi cheltuielile bugetului Primăriei mun. Soroca
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pentru a. 2019) se expune în redacţie
nouă conform anexei nr. 3 la prezenta deciziei.

2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul
oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu, şi
totodată se comunică prin transmiterea copiilor:

- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Direcţiei Finanţe;
- Primarului.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

SECRETARUL C/M MARCEL BUŞAN

Elaborat: V. Senco
Coordonat:
____________ L. Pilipeţchi, primar

http://www.primsoroca.md
http://www.primsoroca.eu


Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului Primăriei
mun. Soroca pentru anul 2019

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 61120,5
Inclusiv:

- transferuri de la bugetul de stat   36503,9
II. CHELTUIELI, total 2+3 62499,5
III. SOLD BUGETAR (deficit) 1-2+3 -1379,0
IV.SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 +1379,0
Inclusiv:  
Rambursarea împrumuturi recreditate instituţiilor
nefinanciare

471320 1417,0

Rambursarea creditului recreditat între bugetul de stat
şi bugetele locale de nivelul II
Inclusiv riscurile de schimb valutar în proiectul BERD

563120 -1417,0

Soldul de mijloace băneşti la începutul anului 2019 910000 1379,0

Avizat:
____________ M. Buşan, secretar C/m
____________ V. Cojocaru, jurist

Anexa nr. 1
la decizia C/m

nr. ____ din ______2019

Secretarul C/m Soroca Marcel BUŞAN



Denumirea
Cod Eco
(k4)

Suma, mii lei

Venituri total:
inclusiv   61120,5
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 12223,8
Impozitul funciar 1131 60,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 2282,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 4956,1
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru
practicarea unor genuri de activitate (patenta) 1145 1055,0
Defalcări de la venit 1412 207,0
Renta 1415 160,0
Certificate de urbanism 1422 9,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile
bugetare 1423 3025,0
Alte venituri încasate 1451 20,0
Donaţii voluntare interne pentru instituţiile bugetare 1441 85,0
Transferuri primite de la bugetul de stat 1912 34193,7
Transferuri cu destinaţie specială primite de la bugetul local
de nivelul II şi bugetul local de nivelul I 193410 75,0

Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală
1912 2310,2

Dobânda de la creditul acordat (BERD)
care vor fi transferate de la SA „Regia Apă-Canal Soroca” la Primărie şi de
la Primărie la Ministerul Finanţelor 1411 85,2

Granturi primite de la alte state
131123 373,5

Anexa nr.2
la decizia C/m

nr. ____ din ____2019

Componenţa veniturilor bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2019

Secretarul Consiliului municipal Marcel BUŞAN

Anexa nr.3



Resursele şi cheltuielile bugetului Primăriei mun. Soroca
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pentru anul 2019

Denumirea Cod
Suma, mii

lei

Cheltuieli recurente, în total   62499,5

inclusiv cheltuieli de personal   26076,9

Investiţii capitale, în total  

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 6740,3

Resurse, total  

Resurse generale 1 6650,3
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

(inclusiv 5,0 mii lei mijloace colectate) 2 90,0

Cheltuieli, total   6740,3

Exercitarea guvernării 0301 6284,1

Datorii interne BERD 1703 85,2

Gestionarea fondurilor de rezervă 0802 371,0

Cheltuieli, total 438,5

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 03 438,5

Resurse total

18,6

Resurse generale 1 438,5

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 438,5

Servicii în domeniul economiei 04 3508,3

Resurse, total  

Resurse generale (transferuri) + vînzări 1

Cheltuieli, total: 3508,3

Administrarea patrimoniului de stat 5009 -1500,0

Dezvoltarea drumurilor 6402 5008,3

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 13326,0

Resurse, total   13326,0
Resurse generale

inclusiv Transferuri generale 1
9747,0
3205,5

Resurse colectate de autorităţi (donaţii voluntare pentru
cheltuieli curente din surse interne) 2 373,5

Cheltuieli, total   13326,0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 11726,0

Iluminarea stradală 7505 1600,0

la decizia C/m
nr. ___ din ______2019



Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 5476,0

Resurse, total   5476,0

Resurse generale 1 5456,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 20,0

Cheltuieli, total  8 5476,0

Dezvoltarea culturii 8502 2139,2

Sport 8602 2390,6

Tineret 8603 446,2

Stadionul orăşenesc 8605 500,0

Învăţământ 09 30953,8

Resurse, total   30953,8

Resurse generale (transferuri 22273,8) 1 27953,8

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 3000,0

Cheltuieli, total   30953,8

Educaţie timpurie 8802 30953,8

Protecţia socială 10 2056,6

Resurse, total   2056,6
Resurse generale

Inclusiv transferuri cu destinaţie specială 1 147,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1992,7

Cheltuieli, total   2056,6

Asistenţă socială a persoanelor (nou născuţi) 9006 666,0

Protecţie socială 9019 801,0
Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale
(Centrul „Revenire”) 9012 589,6

Mediatorul comunitar 9019 147,0

Secretarul consiliului Marcel BUŞAN

Nota informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea deciziei C/m nr. 40/11 din



1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Primăria mun. Soroca, specialist
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite:
Conform Legii nr. 250/2019 privind repartizarea unor alocaţii aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018, Hotărârea Guvernului nr. 349 din
18.07.2019 privind repartizarea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului de stat
pentru a. 2019 nr. 303/2018 (sunt alocate 12,0 mii lei transferuri cu destinaţie
specială pentru acoperirea cheltuielilor necesare salariale), Legii nr. 112 din
4.09.2019 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru a. 2019 nr. 303/2018,
prin anexa la HG nr. 560 pentru acoperirea cheltuielilor legate de introducerea
sistemului de salarizare nou. Suma totală a alocaţiilor primite în urma modificării
Legii bugetului de stat pentru a. 2019 constituie 2229,7 mii lei.
Afară de aceasta în urma studiilort executării părţii de venit s-a constatat o
executare mai mare faţă de planul aprobat, după cum urmează:
- Venituri total – 3557,8 mii lei;

codul suma majorării venit
1) Impozit pe bunuri imobiliare achitate 113230 +307,0

de către persoane juridice şi fizice
înregistrate de întreprinzător
(valoarea de piaţă).

2) Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 +555,0
3) Taxa pentru unităţi comerciale 114418 +159,4
4) Taxa pentru cazare 114421 +39,5
5) Defalcări de la profitul net întreprinderi

Municipale. 141233 +180,2
Total din venituri: +1241,1

6) Transferuri primite între bugetele de
nivelul II şi nivelul I 193410 +75,0

7) Transferuri 191000 +2229,7
Total: +3557,8

La partea de cheltuieli se propun următoarele modificări:
În urma răspunsului Ministerului Finanţelor nr. 10/2-3/1/19 privind autorizarea
contractului unui împrumut în sumă de 1292,0 mii lei pentru procurarea maşinii
MAZ, Primăria mun. Soroca a primit refuz. Circulara Ministerului se anexează.
Avînd în vedere cele relatate este necesar de a exclude din bugetul anului 2019
mijloacele planificate pentru primirea împrumutului. Deci, pentru acoperirea
cheltuielilor la procurarea maşinii MAZ se propune de a îndrepta suma veniturilor
supraîndeplinite 1241,1 mii lei şi suma de 50,9 mii lei din sursele prevăzute la grupa
9 (învăţămînt).
Afară de achitarea cheltuielilor pentru procurarea maşinii MAZ sunt necesare surse
pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

- 100,0 mii lei la achitarea iluminării stradale (au fost extinse linii de iluminat
pe străzile secundare din municipiu;

- 100,0 mi lei cheltuieli de pregătirile de Anul Nou;
- 66,0 mii lei achitarea indemnizaţiilor pentru copiii nou-născuţi.

În total suma este de 316,9 mii lei.
Această sumă va fi acoperită din contul cheltuielilor prevăzute pentru achitarea
datoriei neînregistrate pentru lucrările de reparaţie a acoperişului la grădiniţa nr. 6.

13.06.2019 „Cu privire la modificarea şi completarea bugetului Primăriei mun.
Soroca pentru a. 2019”



La moment este o situaţie de litigiu, care se examinează în instanţa de judecată,
motivul este calitatea proastă a lucrărilor executate (acoperişul curge în unele
locuri). Posibil că pînă la finele anului nu va fi luată o decizie definitivă.

Totodată au fost alocate transferuri de la bugetul de stat în sumă de 765,1 mii lei şi
în luna noiembrie sunt alocate transferuri în sumă de 1464,6 mii lei, care urmau a fi
pentru acoperirea cheltuielilor de personal.
Toate modificările propuse sunt redate în informaţia suplimentară la Nota
informativă.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:
-
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În conformitate cu art. 14 (1) m) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală; art. 16 din Legea nr. 270 din 23.XI.2018 (anexa nr. 3)
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; Hotărârea Guvernului nr.
1231 din 12.XII.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din
23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
5. Fundamentarea economico-financiară:
Deciziile C/m Soroca nr. 38/11 din 29.03.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului
Primăriei mun. Soroca pentru a. 2019” şi nr. 40/11 din 13.06.2019 „Cu privire la
modificarea şi completarea bugetului Primăriei mun. Soroca pentru a. 2019”.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
-
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului:
Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe site-ul oficial al
primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu şi totodată
comunică prin transmiterea copiilor: Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat
a RM.
8. Constatările expertizei anticorupție
-
9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice:
Corespunde cerinţelor prevederilor legale.
11. Constatările altor expertize

Valentina Senco, specialist

Informaţie privind proiectul de modificări, completări propuse în bugetul

http://www.primsoroca.md
http://www.primsoroca.eu


În total
precizat

Proiect de
modificări

Bugetul 2019
rectificat

Grupa 01 (servicii de stat)
- aparat
- fondul de rezervă
- dobânda BERD

5884,1
900,0
85,2

-129,0 (aj. mat.)
5884,1
771,0
85,2

Total grupa 01 6869,3 -129,0 6740,3
Grupa 03 (protecţia civilă)
- Staţia de salvare pe apă 295,0 +143,5 438,5
Grupa 04 (dezvoltarea drumurilor)
Inclusiv:
-gestionarea drumurilor locale

3508,3

(5008,3)

3508,3

Grupa 06 (gospodăria comunală)
- amenajarea

- iluminarea stradală

11625,5

1500,0

-100,0 (credit)
+200,5

+100,0

11726,0

1600,0
Total grupa 06 13125,5 +200,5 13326,0
Grupa 08 (dezvoltarea culturii)
- biblioteci
- şcoala sportivă
- activităţi sportive
- activităţi tineret
- stadion municipal
- Centrul „Acasă”

1700,0
1927,6
400,0
250,0
500,0
150,0

+439,2
+63,0

-
-
-

+46,2

2139,2
1990,6
400,0
250,0
500,0
196,2

Total grupa 08 4927,6 +548,4 5476,0
Grupa 09 (învăţământ)
Inclusiv:
- plata părintească

26826,0

3000,0

+1444,7

-316,9

27953,8

3000,0
Total grupa 09 29826,0 +1127,8 30953,8
Grupa 10 (asistenţa socială)
- copii nou-născuţi
- cantina socială
- susţinerea socială
- ajutoare materiale acordate în baza
deciziilor C/m
- mediatori (3 persoane)
- Centrul „Revenire”

600,0
400,0
50,0

0

147,0
585,0

+66,0
+75,0

+129,0

+4,6

666,0
475,0
50,0

129,0

147,0
589,6

Total grupa 10 1782,0 +274,6 2056,6
Total pe primărie 60333,7 +2165,8 62499,5

Primăriei pentru anul 2019
(mii lei)

Ex. Valentina Senco, specialist


