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Decizia nr.8l7
din 14 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea bugetului
prim[riei Vorniceni pe anul 2022

in temeiul prevederilor art.14 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administra{ia public6 local6, cu modificdrile ulterioare, arl.2l al Legii 39712003 privind
finan[ele publice locale, cu modificdrile ulterioare,Legii finanlelor publice qi responsabilitatii
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, precum qi prevederile Setului metodologic privind
elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului aprobat prin ordinul ministrului finan(elor
nr.19ll20l4, circulara Ministerului Finantelor al RM nr.06l2-07,examindnd nota

informativ[, Consiliul local DECIDE:

1. Se aprobi bugetul local pe anul2022, la venituri in sumd de 10600,0 mii lei si la
cheltuieli in sum6 de 10600,0 mii lei.

2. Se aprobd indicatorii generali ai bugetului local pe anul 2022 (anexa nr. I ).

3. Se aprobd sinteza bugetului local pe venituri pentru anul2022 (anexa nr. 2).

4. Se aprob[ sinteza resurselor qi cheltuielilor bugetului local pe anul 2022 conlorm
clasificafiei funcfionale qi clasificafiei pe programe (anexa nr.3)

5. Se aprob[ cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului local in sumd

de7092,0 mii lei, inclusiv:
- transferuri cu destina[ie generalS - 1039,4 mii lei;
- transferuri cu destina[ie speciald - 4739,8 mii lei;
- transferuri cu destina{ie specialI pentru infrastructura drumurilor-1312,8 mii lei.

Se aprobd efectivul limitd a statelor de personal qi cheltuielile totale ale instituliilor
publice finan[ate de la bugetul local (anexa nr. 4).

Se aprobl veniturile colectate preconizate spre incasare de instituliile publice finan[ate de

la bugetul local din serviciilor prestate contra platd ( in anexa nr. 5).

Se aprob[ cuantumul Fondului de rezervd al bugetului local in mdrime de 106.0 mii lei.
ceea ce constituie lYo din volumul bugetului local, care va fi utilizat in conformitate cu

Regulamentul aprobat.

Institutiile bugetare vor asigura:
-dezagregarea in termen a limitelor stabilite cu introducerea acestora in sistemul
informafional de management financiar.
-legalitatea utilizdrii aloca{iilor bugetare ;i respectarea lirnitelor aprobate.
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-utilizarea conform destina{iei a transferurilor cu destinafie special6 alocate de la
bugetul de stat.
-raportarea in termenii stabilili a performanfelor realizate conform competen{ei.

Se stabilesc, ca prioritate cheltuielile bugetare pentru plata salariilor, medicamentelor,
serviciilor energetice qi comunale.

Datoriile creditoare, existente la 0l ianuarie 2022, ale instituliilor publice finanfate de
la bugetul local vor fi achitate de acestea din contul qi in limita alocaliilor aprobate
pentru intre[inerea lor in anul2022.

Contractarea de mlrfuri, lucrlri qi servicii conform prevederilor Legii privind achiziliile
publice, precum qi efectuarea de cheltuieli de cltre executorii de buget se fac numai in
limita alocafiilor prevdzute instituliilor respective, reduse cu suma datoriilor creditoare
existente la 0l ianuarie 2022 a instituliei.

Contabilul qef al Primlriei Vorniceni(O. Cebotaru) se abiliteazd cu dreptul de a preciza
planurile de finan{are a ordonatorilor secundari de credite, in limita alocafiilor anuale,
cu aprobarea in prealabil a primarului.

Contabilul qef al Primlriei Vorniceni(O. Cebotaru) s[ analizeze situalia financiara qi sd
prezinte Consiliului raional rapoarte privind executarea bugetului local pe semestrul
intii, noud luni ale anului in curs qi pe anul de gestiune, sd intreprindd acfiuni concrete
privind consolidarea disciplinei financiare.

Se desemneazl responsabil de controlul asupra executdrii prevederilor prezentei decizii
primarul s. Vorniceni (V. Tofan).

Decizia in cauzd, va fi adusd la cuno;tinf5 public6, in termenele stabilite de actele
normative.

Pregedinte al gedin{ei,

Contrasemnat:
Secretar al consiliului I

Ion LUCHIAN

VOTAT: pro- I I , contra - 0l

Ecaterina ARHIP



NOTA TNFORMAilVA
la proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea bugetului local

pe anul 2022"
1. Denumirea autorului gi, dupi caz, a participanlilor la elaborarea proiectului
Contabilitatea primdriei, directorii instituliilor publice subordonate APL.

2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gifinalitilile urmirite
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul prevederilor art. 50 din Legea finanlelor

publice 5i responsabilitS!ii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 201.4 pi art.20 alin.(3) al

Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale cu modificirile 5i

completirile ulterioare.

FinalitSlile urmirite prin adoptarea actului respectiv constau in aprobarea indicatorilor
generali ai bugetului, precum 9i veniturile gi cheltuielile la total.
3. Principalele prevederi ale proiectului gi evidenlierea elementelor noi

Principalele prevederi a proiectului de decizie privind aprobarea bugetului local pe anul

2022, inclusiv si aprobarea planurilor de finantare a executorilor de buget.

4. Fundamentarea economico-financiari
lmplementarea proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul

2022" nu va necesita cheltuieli suplimentare.

5. Modul de incorporare a actuluiin cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeazd in sistemul actelor normative.
5. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
in baza celor expuse gi in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22 decembrie

2Ot7 cu privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea bugetului

local pe anul 2022", in scopul respectSrii prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie
2013 privind transparenla procesului decizional, proiectul deciziei este plasat panoul

primiriei Vorniceni pi a avut loc Audieri publice cu locuitorii satului gi personalul din

instituliile subordonate APL.

7. Constatirile expertizei juridice
in temeiul art. 35 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2Ol7 cu privire la actele

normative Proiectul deciziei este in concordan!5 cu Legea nr.397 din 16 octombrie

2003 privind finanlele publice locale gi Legii finanlelor publice gi responsabilitSlii

bugetar -fiscale nr. 181 din 25 iulie 201.4. Structura gi conlinutul actului corespund

normelor de tehnici legislativS.

8. Constatirile expertizei anticorup!iei
in temeiul art.35 din Legea nr.L00 din22 decembrie 2OL7 cu privire la actele normative,

art.28 alin(3) din Legea integritSlii 82125.05.20L7 , proiectul de decizie corespunde

normelor juridice gi exclude orice element care ar favoriza coruplia 5i a fost elaborat in

conformitate cu metodologii de efectuare expertizei anticorupfie.

Proiectul deciziei se prezintd comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 5i se

propune Consiliului local pentru examinare 5i adoptare in 5edint5.

Contabil-sef Olga Cebotaru



Anexa nr. I

la Decizia Consiliului local Vorniceni

nr. 8/7 din l4 decembrie 2021

Indicatorii generali gi sursele de finan(are ale bugetului local pe anul 2022

:lDenumirea I

I

I

I

I \/^-i1'.ri fnfql I

Cod
Eco

Suma,
mii lei

10600.0
l. V f/llrlur rt ruls 

I

inclusive transferuri de la bugetul de stat 
I

a{ie generala intre bugetul de 
I

-+-+ oi L',aarplc lnncle de niveltrl f I

1092,0

19123 I r039.4

I stat si busetele locall de nivelul I pentru inv[{6mintul preEcolar,

I Ori*ur, rJ.undur *"n.tul, tp.ciul $i co{nplimenlar-(extra$colaf) -

tina{ie sPeciala intre bugetul de

stat qi bugetele locaie de nivelul I pentru infrastructura drumurilor

II /r[.al]r.ioli fnfql

l9l2ll 4739.8

191216 r 312.8

10600.0
I

I rrt q..l.l hrropfqr
10600.0I\,I Qr.rsolo do Fi t,sro totql inclusiv:I V o rJUr JUIW uv I rrtqrrlsr ----'----'-

1 D^-.',.6 -o-otala
3 3 88.0

I D^."-oa nnlanfqfp r20.0

2 'I--^-ofor,..i .lo lo hrroefrrl de stat 7092.0
J. I I4llJlWrUrr uv rs vsEvter YY v-*-



Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului local Vorniceni
nr. 817 din 14 decembrie 2021

VENITURILE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022

Denumirea Cod
Eco (k6)

Suma,
mii lei

I. Impozite pe ven{r!g!a! 2638,0

1.1 lmpoz pe venitul re{inut din salariu perleeqg]e!lzrca l l I ll0 2400.0

| .2Impozit pe ven tul persoanelor fizice a@ 1lll21 r 90.0

I 3Impoz pe ven ul aferent operafiunilor de pred. a proprietitii t"rg!t]tat. l1ll30 2,0

1.4 Impozit pe ven ul persoanelor fizice ce desf, activitate independenta ttt124 6.0

1.5 Impozit pe ven ul persoanelor fizice rn domen. trans 111125 40.0

II. Impozitul funciar, total r60.0

3.1 I-p"rit fr*'l". pers.fizice si iuridice inregistrate i@ 113161 50.0

3.2Impozit funciar persoane fizice cetSleni I l3l7l I 10.0

III.Impozitu pe bunu rile imq!!&Ig'!g!4! 151,0

4.1 Impozitul pe bunurile mobiliare ale perspeng!eIJ u4dile 1 13210 1.0

4.2 lmpozitul pe bunurile mobiliare ale persoanelor fizice fi3220 6s.0
50.04.3 Impozitul pe bunurile mobiliare I I 3230

4.4 Impozitul pe bunurile mobiIiare achit.de pers.din v3]eqlgq J$.lMIq 113240 3s.0

IV.Imrrozite pe proprietate cu caraqter ocazional 0r5

5.1 lmpozit privat incasat in bugetul local de nivelul I I 133 l3 0.5

V. Taxe pentru servicii specifice 300.0

6.1 Taxa pentru amena.iarea teritoriului 114412 3s.0

(lt*apentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori 1 14413 r0.0

6.3 Taxa pentru unitdli comerciale si prest[ri servicii ll44l8 210.0

6.4 Taxa pentru salubrizare 114426 45.0

3pVI.Taxe si pla{i p/u practicarea unor genuri de act

7.1Taxa pentru patenta de intreprinzdtor 114522 3.0

a2VII Renta

8.1 Arenda terenurilor cu destinatie agricola 141522 4.0

8.2 Arenda terenurilor cu alta destinatie decat cea agricola 14r533 1.2

17,5VIII. Taxe si pla{i administrative

9.1 Taxa de organizare a licitatiilor 142211 1,0 
IrJ "1

lsp -19.2Plala pentru certificate de urbanism s autorizatie de constructie 142215

9.3 Plata pentru localiune a patrimoniului public 142252

IX.Comercializarea mIrfurilor qi serviciilor 120,0

@tarea serviciilor cu platd 142310 120"0

X. Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale u2,!
I 12.811.1 Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale 144213

VEI.UTURI PnOpnlt iN roral 3508,0

XI. TRANSFERURI 7092,0

@itec,destinatiegeneral6intrebugetuldestat
si bugetele locale de nivelul I

19t231 1039.4

t22 T""*f '.*t*r*nte primite cu destinatie specialS intre bugetele de stat

Ei bugetele locale de nivelul I pentru invSfamdntul preEcolar, primar,

secundar general, special qi complimentar (extra$co

19121 r 4739.8

123 T"*f"^r.i t-rente primite cu destinalie speciald intre bugetul de stat

si bugetele locale de nivelul I pentru in

191216 r 3 12.8

TOTAL GENERAL VENITURI 10600.0



Anexa nr. 3

la Decizia Consiliului local Vorniceni
nr. 817 din l4 decembrie 2021

Resursele qi cheltuielile bugetului local conform clasifica{iei func(ionale qi programe pe anul 2022

Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, in total 10600,0
cheltuieli de personal,in total
Investi{ii capitale,in total
Grupa nrincipall I 2114,4

Resurse. total 20,0

Resurse generale 1

Resurse colectate de autoritdti/institutii bugetare 2 20,0

Chletuieli, total 2094,4

Exercitarea guverndri i 030 r 1788.4

Alte servicii generale 030 I 250.0

Gestionarea fondurilor de rezervd si de interventie 0802 106.0

Yanzarea terenurilor 0808 -50,0

Grurra principali 2 5r0

Resurse, total

Chletuieli, total 5r0

Servicii de suport in domeniul apdrdrii nationale 3 104 5,0

Grupa principall3 250,0

Resurse. total

Chletuieli, total 250,0

Servicii de pompieri si salvatori 3702 250,0

Grupa principali 4 1425,6

Resurse, total

Chletuieli, total 1425,6

Dezvoltarea drumurilor 6402 1425.6

Grupa princirrali 6 440,0

Resurse, total

Chletuieli, total 440,0

Gospodaria comunala 7502 300,0

Aprovizionarea cu apa 7503 40,0

Iluminare stradala 7 505 100,0

Grupa principali 8 1525,0

Resurse colectate de autoritdti/institutii bugetare

Chletuieli, total 1525,2

Dezvoltarea culturii (biblioteci le) 8502 I 75,0

Dezvoltarea culturii (casele de cultura) 8502 1315,2

Servic de sport si cultura hzica 8602 20,0

Servic pentru tineret 8603 15,0

Grurra principali 9 4839,8

Resurse, total 100,0

Resurse colectate de auloritiili/institutii bugetare 2 100.0

Chletuieli, total 4739,8

Politici gi management in domeniul educatiei 880 I

Educatie timpurie 8802 4739.8



,.
Anexa nr.4

la Decizia Consiliului local Vomiceni
nr.8l7 din l4 decembrie 2021

Efectivul-limiti a unitifilor de personal pe autoritl(ilor/institutiile finanfate din

bueetul localu anul 21J22

Denumirea Cod institutiei
OrgllOrg2

Efectivulde
personal, unittr(i Suma, mii lei

TOTAL GENERAL r 803 72,,0 5060,0

Serviciile de stat cu destinafie generali, total 0llt 14,0 I155,0
Administratia primariei 10732 10,0 990,0
Alte servicii generale (personal tehnic ) t0732 4,0 165,0

Invdfimint, total 091 I 47 15 3l10,0
Gradin ta nr.1 05476 27,0 1830,0
Gradin ta nr.2 12745 20,5 1280,0

ultura,arta, sportul si activitati pu tineret, tot: 0820 10,5 795,0
Casa de Culturd Vorniceni 05480 9,0 700,0
Biblioteca sateasca 05479 1,5 95,0



Anexa nr. 5

la decizia Consiliului local Vorniceni
nr.8l7 din l4 decembrie 2021

MIJLOACE COLECTATE

incasate de institufiile publice finanfate de Ia bugetul local

din prestarea serviciilor contra platl

pe anul 2022

Nr.

dlr
Institu(iile publice

Suma anuall,

(mii lei)

1 7 3

I Mijloace din servicii comunale incasate

pentru intre(inerea blocurilor alimentare,

total

100,0

Gradinita nr.1 60,0

Gradinita nr.2 40,0

2 Mijloace incasate de secretarul Consiliului

la administratie, total

20,0

Total 120,0


