
Republica Moldova 

Consiliul orăşenesc  
STRĂŞENI  

Республика Молдова 
Городской совет 

СТРЭШЕНЬ 

                                                                                                                                                                       

                                 
DECIZIE nr.  

 

din     decembrie   2017 

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului  

mun. Străşeni pe anul 2018, în lectura  

a doua 

 

 
 În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006, art. 24 alin. (1) lit. a), art. 47 alin. (2) lit. b), art. 54 alin. (3) lit. b), art. 55 

alin. (4) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181-XVI din 25 iulie 

2014, art. 20 alin. (5) al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, 

cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01 noiembrie 2013, examinînd bugetul local în a 

doua lectură, având în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc 

DECIDE: 

 

 

       1. Se aprobă: 

1.1 Sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv 

cheltuielile de personal, conform anexei nr. 1; 

1.2  Sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2; 

1.3 Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, 

anexa nr. 3; 

1.4 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, 

conform anexei nr. 4; 

1.5  Lista proiectelor de investiţii capitale finanţate din bugetul local, inclusiv din contul 

transferurilor capitale cu destinaţie specială de la alte bugete, conform anexei nr. 5; 

1.6  Lista proiectelor finanţate din surse externe în cadrul bugetului local,  conform anexei  

nr. 6; 

1.7  Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform 

anexei nr. 7; 

1.8 Cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 200,0 mii lei.  

 

2. Contabilul şef, va analiza sistematic, executarea bugetului local şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar – bugetare şi menţinerea 

echilibrului bugetar. 

 

3. Se autorizează Primarul (dna Valentina Casian) în calitate de administrator de buget: 

- să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în 

cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de 

personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor 

interbugetare; 

- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile repartizate 

prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile 



cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, 

decât legea bugetului de stat. 

 

4. Secretarul consiliului (dna Svetlana Radu) va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin 

publicare, plasare pe pagina web a prezentei decizii şi a anexelor care sunt parte integrantă în 

termen de 5 zile din data semnării. 

 

5. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2018. 

 

 

 

 Preşedinte al şedinţei                                                                          

                                                                         

Secretar al Consiliului      Svetlana Radu 



                                                                                                  Anexa nr.1 

                                                                                                     la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                                     nr.      din  decembrie 2017 

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare  

ale bugetului local al mun. Străşeni 

 
 

  

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 

 

38995.3 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   27314.9 

II. CHELTUIELI, total 

 

38995.3 

III. SOLD BUGETAR 

  IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 

  inclusiv conform clasificatiei economice (k3)   

Împrumuturi recreditare între bugetele locale în cadrul unei 

unităţi administrativ-teritoriale 

  

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei    

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Anexa nr.2 

                                                                                                     la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                                       nr.      din  decembrie 2017 

 

 

Sinteza veniturilor bugetului local al mun. Străşeni 

 pe anul 2018 

 

Denumirea Cod Eco 

(k4) 

Suma, mii 

lei 

Venituri total: inclusiv   38995.3 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3570.0 

Impozit din activitatea independenta 1111 400.0 

Impozitul funciar 1131 161.4 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 1686.0 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 10.0 

Taxe pentru servicii specifice 1144 2222.0 

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 - 

Dividende primite 1412 - 

Renta 1415 240.0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 28.0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 3255.0 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 8.0 

Alte venituri 1451 100.0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 
1912 27314.9 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      



                                                                                                                     Anexa nr.3 

                                                                                                      la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                                       nr.       din     decembrie 2017 

 

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local al or. Străşeni 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program 

   

Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli recurente, în total   38995.3 

          inclusiv cheltuieli de personal   

 
Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   5213.4 

            Resurse generale 1 5183.4 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 30.0 

      Cheltuieli, total   5213.4 

Exercitarea guvernării 0301 4629.4 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 200.0 

Servicii datorii externe 1704 384.0 

Servicii în domeniul economiei 04   

      Resurse, total   -500,0 

            Realizarea terenurilor 1 -500 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
Transport rutier 04   

      Resurse, total   3328.7 

Inclusiv: transferuri curente primite cu destinatie speciala 1 2328.7 

             resurse din realizarea terenurilor 2 500.0 

            resurse generale 3 500.0 

      Cheltuieli, total   3328.7 

Dezvoltarea drumurilor 6402 3328.7 

Dezvoltarea comunala si amenajare 06 

 
      Resurse, total   2222.0 

            Resurse generale 1 2222.0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   2222.0 

Amenajarea oraselor, satelor (comunelor) 7502 2222.0 



Aprovizionarea cu apasi canalizare  06 

 
      Resurse, total   1000.0 

            Resurse generale 1 1000.0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   1000.0 

Aprovizionarea cu apa si canalizare 7503 1000.0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   573.9 

            Resurse generale 1 573.9 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 20 

      Cheltuieli, total   573.9 

Dezvoltarea culturii 8502 193.9 

Sport 8602 80.0 

Tineret5585 8603 300.0 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   27133.3 

            Resurse generale 1 24408.3 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 3205.0 

      Cheltuieli, total   27133.3 

Educaţie timpurie 8802 21570.3 

Servicii afiliate învăţămîntului (Şcoala de Arte) 8814 5563.0 

Protecţia socială 10   

      Resurse, total   24.0 

            Resurse generale 1 24.0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   24.0 

Cantina socială 9019 24.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



                                                                                                                     Anexa nr.4 

                                                                                                     la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                                       nr.     din  decembrie 2017 

 

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul local al or. Străşeni pe anul 2018 

 

                                                                                                                                        (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Cod 

Grupa 

funcţiei 

Suma preconizată spre încasare pe 

subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse 

atrase pentru  

proiecte    

finanţate din 

surse externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Primăria mun. Străşeni – aparat 0111  30.0  

2 Grădiniţa nr.1  0911  80.0  

3 Grădiniţa nr.2  0911  290.0  

4 Grădiniţa nr.3 0911  1000.0  

5 Grădiniţa nr. 4 0911  660.0  

6 Grădiniţa nr. 5 0911  180.0  

7 Grădiniţa s. Făgureni 0911  45.0  

8 Şcoala de Arte 0950  950.0  

9 Cultura 0820  20.0  

Total   3255.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         



                                                                                            Anexa nr.5 

                                                                                                     la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                         nr. ___ din ____ decembrie 2017  

 

 

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile  

publice finanţate de la bugetul or. Străşeni  

pe anul 2016 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Primăria(aparatul –29, auxiliari – 6) 0102 35 

2 Contabilitatea centralizată 0301 7,0 

3 Grădiniţa de copii nr. 1 8802 27,8 

4 Grădiniţa de copii nr. 2 8802 59,575 

5 Grădiniţa de copii nr. 3 8802 66,6 

6 Grădiniţa de copii nr. 4 8802 36,65 

7 Grădiniţa de copii nr. 5 8802 48,1 

8 Grădiniţa de copii s. Făgureni 8802 13,3 

9 Biblioteca s. Făgureni 8502 1,25 

10 Căminul cultural s. Făgureni 8502 2,5 

11 
Şcoala de Arte or. Străşeni 

8814 
79,58 

 

Total  377,355 

 

 


