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PROIECIT DECIZIE 1l 12 din 10 decembrie 2020
.. Cu privire la aprob areabugetului prirnariei comunei Pirlila pentru anul

2021'" ( in prima lectura)

in

bazaart.l 4 p(2) lit.n,art l9 (4) al Legii Republicii Moldova privind
administra\\apublicd locala( nr. 436-xvi din 28.12.2006), in conformitate cu
prevederile Legii finanlelor publice gi responsabilitalii bugetar-fiscale nr.l Bl
din 25 .07.2014 , art 20 Ei art2l al Legii finantelor publice locale(397-Xv)
din 16 octombrie 2003,cu modific[rile operate prin legea nr.267 dtn
5 "Cu
01 ,l I ,2013, Ordinului Ministerului Finan(elor nr 209 dun 24,12,201
privire' la aprobarea Seturlui metodologic privind elaborarea, aprobarea ;i
modificarea bugetului ", Legea 27012018 privind sistemul unic de
salarizarr: in sistemul bugetar , examinind bugetul local in prima lectur6,
av\zatfavorabil de Con-risia de specialitate Ei luind in consideralie propuneri
DtlClDtr:
consilierilor, Consiliul comunal Pirlip
Se aproba bugetul prim[riei comunei Pirlitra pentru anul 2021 in prin
lectur6 la partea de vinituri in sum[ de 2088.3 mii lei qi partea de cheltuieli'

sum[ de 2088.3 mii lei

,ry

A elaborat nroiectul de decizie
Mihailiu c Zinaida

contabil gif

Noti inlbrmativi la proiectul de decizie Nr.l l/2 din l0 decembrie 2020 ,,Cu privi
la aprobarea bugetului prim[riei comunei Pirli(a pe anul 2$21"(in prima lectu ri)
l.Denumirea autorului
Primdria com Pirlila Mihailiuc Zinaida,contabil 9ef
2.Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 9i finalit5(ile urmlrite
Proiectul de deCizie " Cu privire la aprobarea bugetului primiriei comunei Pirlila"este elaborat in temeiul art. l4
alin.2 lit.n, art l9 alin 4 al LegiiRepublicii Moldova privind administralia public6localE nr.436-XVl din
28.12,2006, in conformitate cu prevederile Legiifinanlelor publice Ei resporisabilitaiii bugetar- fiscale nr l8l din
25 iulie 2014 , art.20 ,art 2l Ei art.26 al Legii privind f rnanlele publice locale nr.397-XV din 16. 10.2003,cu
modific6rile operate prin legea nr.267 din 01,11,20 l3 examinind bugetul local in prima lecturS,avizal favorabil
de cornisia de specialitate si luind 6n consideratie propunerile consilierilor.
3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla{iei na(ionale
c
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a
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Proietul deciziei nu contravine legislaliei Uniurrii [:uropenq
{.Principalele trrevederi ale trroiectului si o'iclerrticrea clcntentelor noi
Proiectul de decizie a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii Republicii Moldova privind administralia
public6 locali nr.436-XVl din 28.12.2006, Legii privind finanfele publice locale nr.397-XV din 16, 10.2003,,
Legea nr.l8l din 25.07.2014 finan[elor publice gi responsabilitatii bugetar-fiscale,in baza Ordinului Ministerului
Finanlelor nr.209 din 24.12.2015,,Cu privire la aprobarea Setului metodoogic privind elaborarea,aprobarea Ei
modificarea bugetului".Le gii 27Q12017 privind sistemul unic de salarizare in sistemul bugetar
Veniturile bugetului comunei Pirlila se constituie din impozite,taxe qi alte venituri prevazute de legislalie care
au fbst estimate in volum de 2088,3 mii lei cu2.7 la suttr in creEtere fa16 de anul2020 (55.5 mii lei)
Prognoza veniturilor bugetare pe anul 2021 s-a efectuat reeqind din prevederile legislaliei fiscale in
vigoare,aparte pe tipuri de impozite ,taxe locale,defalc6ri de la impozitul pe venit ale persoanelor fizice colectat
in teritoriu in marime de 100 % din volumul total calculat,transferurile de la bugetul de Stat gi venituri colectate
(codul clasificafiei economice 142310) dintre care:
- 349.5 mii lei
-Veniturile
14,0 mii lei
-taxele
84.8 mii lei
-defalcIrile de la veniturile
- 699.2mii lei
-transferurile cu destinalie
-864.7mii lei
-transferurile cu destinalie
-46. I rnii le
-transf'eruri din londul de
-30,0 mii lei
-incasdrile ntijloacelor speciale ale
.

proprii
locle

-

regularizatoare -

special6
generali
corrpensare
instituliitor

Estim[rile de cheltuieli al bugetului comunal sint propuse in limita volumului de resurse disponibile - 2088.3
mii.lei
La estimarea cheltuielilor proiectului de buget pe anui 2021, s-alinut cont de
- actele normative 9i legislative in vigoare, strategiile gi programele care reglementeazd activitatea
autoritdlilor APL.
-actele norntative gi legislative care reglementeaz6 aspectele referitoare la retribuuirea muncii (cu
modificarile qi completlrile ulterioare )
La estimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2021 s-a finut cont de proiectul de modificare a Legii
27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetsar, cu implementare incepind cu I ianuarie 202 I
La estimarea cheltuielilor cotele contributiilor la bugetul asigurdrilor sociale datorate de angajator gi angajali
se comaseazd la nivel de angajator , in m6rime de 29,0o/o din fondul de retribuire a muncii fa16 de 23oh achitate
in anul curent,angajatul fiind scutit de o asemenea contribulie. Cota primelorde asigurare obligatorie de
c.zo
asisten{6 medical6 a persoanelor angajate se va electua din contul angajatorului.in mhrime de 98 % fa16 de 4,5
0,/o
pehtru toSst€
achitate in anul curent .in acest sens volumuI cheltuielilor de personal a lbst suplimentat cu 1,5
caregoriile de personal.
[,a planificarea chiltuielilor pentru plata mirfurilor qi serviciilor s-a linut cont de tarifele curente,precum gi de
necesitatea aplicdrii unui regim strict de economie,un accent deosebit a fbst pus gi pe imbundt6(irea procedurilor
de achizilii publice.
Alocati i le rlrevazute pentru

Autol'it[tile executive ale administraqiei

ice locale constituie pentu anul

- 945,9 mii lei dintre care 1,0 uiii lei rni.jloace speciale de la selviciile acordate popLrlaliei.
La stabilirea nurn6rului de personal al aparatului prirr6riei pentru anul 202 I s-a Iuat ln considerare Statul de
personal avizat de catre Cancelaria de Stat.La estimarea cheltuielilor privind retribuirea ntuncii s-a linit cont de
normele salariale,care au tbst prevazute in proiectul de rnodiflcare a Legii privind sistemul unitar de salarizare
in sectorr.rl bugetar nr.270/2018
La planificarea cheltuielilor pentru plata nrirflrilor gl serviciilor sa linut cont de tarit'ele curentc ii de
necesitatea curentA a activitAtii AI-,1..
2C2l

.

Amenajarea telitoriulLri -30 rlii ler
Sursele acurnulate in rezultatul collectdrii taxei locale cle la delinatoriicle terenuri agricole sint utilizate pentru

intre!inerea cirurnurilor de tarE.

Drurnuri - 84,8 nrii lei
Pentru intre{inerea drumurilor in anul 2020sunt estimate transferuri cu destinalie special6 de la bugetul de stat in
cuantr.rnr de 85.0 rnii lei.

Cultura

- 299,4 mii lei

Proiectul bugetr-rlui communal pentru anul 2021 la colrpartimentul "Cultur[" a fbst elatrorate in conlbrrnitate
;i legislative in vigoare.
l.Cheltuieli - biblioteci gi c.lmine curlturale -29i,.1rnii lei;

cu prevederile actelor normative

l[.]'ineret

gi

sport

-

6 nrii Iei

Institr-rliile preqcolare 728,2 rnii lei
Pentlu intrelinelea instituliilor de inv[lanrint pregcolar pentrLl anul 202 I,sint estimate transl'erLrli cu destina[ie
special6 de la bugetul de stat in cuantLtm de699,2rnrjloace speciale 2t),0 mii lei.
Cheltuielile pentru 202 I au lbst nrajorate cu costul uiisLrrilor de politici salariale prevAzute in proiectul de
nrodiflc.are a L.egii privincl sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar nf.270/2018
.

5. [.'unda

menta rea economico-financiarl

6.Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Aprobarea proiectului de decizie gi a altor acte nornative
l,Avizarea ;i consultarea publicl a proiectului
In scopul respectdrii Legii 239 din l3,l 1,2008 .privind transparenfa in procesul decizionaL,Legii nr 100 din
22,12,2017 cu privire Ia actele norntative,anunlul cu privire la inilierea proiectului de decizie qi cu privire la
consulta;iile publice,inclusive proiectul de decizie a fost plasat pe pagina web a prim6riei com Pirtila. Proiectul
de decizie se prezint6 spre examinare gi avizare Comisiei consultative de specialitate.

_8.ConrtotA.it.

.

Nu este cazr"rl

9.Constatirile expertizei de compatibilitate
Nu este cazul

l0.Constatirile expertizei iuridice
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu legisllia in vigoare .Proiectul de decizie propus spre
examinare line de competenla consiliului local.
I

l.Constatlrile altor expertize

Nu este cazul

A executat Mihailiuc Zinaida
contabil gef al prirn6riei

