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RAIONUL SOROCA

CONSILIUL COMUNAL

Pirli

(proiect)
Decizie nr. l8/l

din 09 decernbrie 2021

Cu privire la aProbarea bugetului

tocal al primiriei com. Pirlila pentru anul2022 in lectura a doua

in temeiul art. 14 (2) lit. n,arr.l9 (4) al Legii nr.436-XVl din 28 decembrie 2006 privind administratria publica

local6, in conformitate cu prevederile Legii finanfelor-publice gi responsabilitatii bugetar-fiscale nr' l8l din 25 iulie 2014' art

2O,art2l(2),art.26al Legii nr.397-XV din tO octombrie 200j privind finaniele p'blitt locale' cu modificdrile operate prin

legea nr. 26i dinor.ri.iol3,ordin,lui MinisterulLri Finanrelor nr.209 dii 24''12,2015 "cu privire la aprobarea Setului

methodologic privind.laborur.u, aprobarea qi modificarea bugetului ".Legii 270 l2ol8 privind sistemul r"rnic de salarizare

in sistemul bugetar ,examinind bugetLrl local in a cloua lectur6, avizat iavorabil de comisia de specialitate 9i luind in

considera{ie propunerile consilierilor, Consiliul local

DECIDE:

l. Se aprobS:

1.1 sinteza indicatorilor principali ai bLrgetului Iocal: venituri, cheltuieli, conform anexei nr' [;

1.2 sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei Itr' 2;

1.3 resursele gi cheltuielile bugetului local contbrnr clasificaliei funclionale 9i pe prograrne, anexa nr' 3;

1.4 tipurile gi cotele inrpozitelor gi tarelor locale ce vol tl incasatc iri bugetLrl local al prinliriei comunii Pirlifa, confbrm

anexei nr' 4;

1.5 nornenclatorul tarit-elor pentru prestarea serviciilor contra plat6 de citre institLrliile publice finanfate de la htrgetul

local, conform anexei nr' 5;

1.6 sinteza veniturilor colectate de c6tre instituliile bugetare finan[ate din bugetul local, confbrm anexei nr' 6

1.7 efectivul-limitd de personal pentru instituliite finanlate de la bugettrl local, confbrm anexei nr' 7l

l.g parcursul-lirnit6 anual pentru autorurizmul primariei corn Piilila intru asigurarea indeplinirii obligaqiunuilor de

serviciu pentru anul 2022irt mdrinle de 20000 knl

1.9 plata consilierilor pentru pafiiciparea la tlecare;;edinla ordinarS va constitui 200 lei

2. Prezenta decizie intrd in vigoare [a I ianLrarie 2022

A elaborat proiectul de decizie /t/
Mihailiuc Zinaida Contabil sef tutr\
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MD 3030, raionul Soroca , s. Pirlilo ( 230 ) 62-2-38



Anexa nr. l
la decizia ConsiliLrlui tocal primdriei com' Pirlila

nr' I8/ I din 0gdecembrie 2021

Indicatorii generali;i sursele de finan{are ale bugetului local primSriei com Pirlita pentru anul2022

Secretarul consiliului comunal Pirtila

M 
D'ciobanu

a

2185.1

I. VBNITURI, total

inclusiv ttarsfe@
2185.1

II. CI{EL]'UIE

inclusiv transferuri cltre UAT de nivelul intii

rrr. soLD BUqr4B

IV. SURSELE DE FINANTARE, total

inclusiv conform clasificatiei ec



Anexa nr.2

la decizia ConsiliLrlui local primiriei com. Pirlila

nr. 18/l din 09 decembrie 2021

Sinteza veniturilor bugetului local prirn5riei com. Pirli{a pe anul 2022

Denumirea
Cod Eco

(k4)
Suma, mii

lei

Venituri total: inclusiv
2r85.1

Impozit pe venitul persoanelor fizice il11 r 80.0

lmpozitul funciar r 131 t7l.l

Impozitul pe bunurile imobiliare n32 5,8

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional I 133

Taxe pentru servicii sPecifice 1 144 14,0

Taxe gi ptati pentru utilizarea mdrfurilor gi pentru practicarea unor genuri de activitate I 145 25.0

Alte taxe pentru mdrfuri 9i servicii 1146

Dividende primite 1412

Renta 1415

Taxe qi pl61i adrninistrative t422

Comercializarea marfurilor gi serviciilor de c6tre instituliile bugetare 1423 26.0

Amenzi gi sancliuni contraventiotrale 1431

Alte venituri 1451

Transferuri primite intre bugetul de stat 9i bugetele locale de nivelul I

19t2 1763.2

Secretarul consiliului comunal Pirlifa D.Ciobanu
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Anexa nr.3
la decizia Consiliului local primlriei com.Pirlila

nr. 18i I din 09 decembrie 2021

Resursele gi cheltuielile bugetului local Primiria com. Pirli{a
conform clasificaqiei func{ionale gi pe program pentru a 2022

f)enumirea Cod
Suma, mii

lei

Cheltuieli recurente, in total 2 r 85.1

inclusiv cheltuieli de personal

Investitii catritale, in total

Servicii de slal cu destina(ie generulit 0l

Resurse, total 985.0

Resurse tlenerctle I 984.0

Resurse colectctte de auloritdli/institutii bupelare 2 1,0

Cheltuieli. total 985.0

Ex er c it qr e a suv er n dr i i 030 I 98s.0

Gestionarea fondurilor de rezervd Si de intervenlie 0802

Servicii in donteniul economiei 04

Resurse, total r 80.8

Resurse g,enerale I r 80.8

Res urs e c: o I e c t a I e de au t or it d I i/ i nst i ttil i i hu p.el ar e 2

Cheltuieli, total 180.8

A dministrar ea p atr im on iu lu i de sl a t s009

Dezvoltqre ct drumu r ilor 6402 r80.8

Gospotldria de locuin(e tii gosltoddria serviciilor contuttule 06

Resurse, total 31.6

Resurse senerale I 31.6

Resurse colectate de autoritdli/institulii bugetare 2

Cheltuieli, total 3r.6
rt

Dezvoltarea sospoddriei de locuinte $i serviciilor comunale 7502 3t,6

lluruinarea straduld 7s05

Cuhuri, sport, tinerel, culte $i odilrttri 08 227.4

Resurse, total 227,4

Resurse penerqle I 227.4

Resurse colectate de autoritdti/institutii buge/are 2

Cheltuieli, total 227,4

Dezvoltarea culturii 8502 ))1 /.

Sport 8602 2,0

Tineret 8603 2,0
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Secretarul consiliului comunal Pirlila D.Ciobanu
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Noti informativi la proiectul de decizie Nr.18/1 din 09 decembrie202l ,,Cu
privire la aprobarea bugetului primiriei comunei Pirlifa pe anul 2022"(in a doua

lecturl)

l.Denumirea autorului
Primdria com Pirlita Mihailiuc Zinaida,contabil 9ef

2.Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finaliti(ile urmlrite
Proiectul dedecizie "Cuprivirelaaprobareabugetului prirndriei comunei Pirlila"esteelaboratintemeiul art. l4
alin.2 lit.n, art 19 alin 4 al LegiiRepubliciiMoldova privind administralia publicd locald nr.436-XVI din 28.12.2006,

in conformitate cu prevederile Legii finan(elor publice qi responsabilitalii bugetar- fiscale nr l8l din 25 iulie 2014 ,

art.20 ,aft21qiart.26 alLegii privind finan{ele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,cu modificdrile operate

prinlegeanr.267din0l,ll,20l3 examinindbugetul local inprimalectu16,avizal favorabil decomisiade

specialitate si luind 6n consideratie propunerile consilierilor.

3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislafiei na{ionale cu

legislafia Uniunii Europene

Proietul deciziei nu contravine legislatiei Uniunii Europene.

,l.Principalele prevederi ale proiectului 9i eviden{ierea elententelor noi

Proiectul de decizie a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii Republicii Moldova privind administralia

publicd localS nr.436-XVl din 28.12.2006 , Legii privind finanlele publice locale nr.397-XV din 16.10,2003,,

Legea nr.l81 din 25.07.2014 finanlelor publice gi responsabilit6tii bugetar-fiscale,in baza Ordinului Ministerului

Finanlelor nr.209 din 24.12.2015,,Cu privire la aprobarea Setului metodoogic privind elaborarea,aprobarea qi

modificarea bugetului".Legii210l20l7 privind sistemul unic de salarizare in sistemulbugetar.

Veniturile bugetului comunei Pirlila se constituie din impozite,taxe qi alte venituri prevazute de legislafie care

au fost estimate in volum de 2185.1 mii lei cu2.3 la sutl in cre$tere fa{6 de anul202l (55.3 mii lei)

Prognoza veniturilor bugetare pe anul 2022 s-a efectuat reegind 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 mSrime de 100 % din volumul total calculat,transferurile de [abugetul de Stat gi venituri colectate

(codul clasifica{iei economice 142310) dintre care:

-Veniturile proprii - 407.9 rnii lei

-taxele locle - 14,0 mii lei

-defalc6rile de la veniturile regularizatoare - 180.8 mii lei
-transferurile cu destinajie special[ - 735.3mii lei

-transferurile cu destinatie generald - 753.6mii lei

-transferuri din fondul de compensare -93.5 mii le
-incas6rile mijloacelor speciale ale instituliilor -26,0 mii lei

Estimdrile de cheltuielialbugetuluicomunalsint propuse in limita volumuluide resurse disponibile - 2185.1

mii.lei

La estimarea cheltuielilor proiectului de buget pe anui 2022, s-a linut cont de

- actele normative gi legislative in vigoare , strategiile gi programele care reglementeazf, activitatea

autoritatilor APL.
-actele normativegi legislative care reglementeazS aspectele referitoare la retribuuirea muncii (cu

modificarile gi completdrile ulterioare )
La estimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2022 s-a tinut cont de proiectul de modificare a Legii

27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetsar, cu implementare incepind cu l ianuarie2022

La estimarea cheltultlilor cotele contribuJiilor la bugetul asigurdrilor sociale datorate de angajator qi angajali

se comaseazd la nivel de angajator , in mf,rime de 29,0o/o, Cota primelor de asigurare obligatorie de asistentl

medical6 a persoanelor angajate se va efectua din contul angajatului in mdrime de 9 o/o 
.

La planificarea chiltuielilor pentru plata m6rfurilor gi serviciilor s-a finut cont de tarifele curente,precum gi de

necesitatea aplicdrii unui regim strict de economie,un accent deosebit a fost pus gi pe imbunltSlirea procedurilor

de achizilii publice.

Alocaliile prevdzute pentru grupa Autoritbtile executive ale administraliei publice locale constituie pentu anul

2022 - 985.0 mii lei dintre care 1,0 mii lei mijloace speciale de la serviciile acordate populaliei.

La stabilirea num6rului de personal al aparatului prim[riei pentru anul 2022 s-a luat in considerare Statul de

personal avizatde cf,treCancelariade Stat. Laestimarea cheltuielilor privindretribuirea muncii s-a{initcont
de normele salariale,care au fost.prevazute in proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de

salarizare in sectorul bugetar nr.27012018 ,

La planificarea cheltuielilor pentru plata mErfurilor ql serviciilor sa finut cont de tarifele curente gi de

necesitatea curenta a activitatii APL,

Arnenaiarea telitoriului -3 1 .6 mii ler
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Drumuri - lg0.g mii lei
Pentru intrelinerea drumurilor ir.r anul 2)22suntestirxate transferuri cu destinalie speciald de la b,getul de stat incuanturn de 180,8 mii lei.

Cultura - 22i.4 mii lei

Proiectul bugetului communal pentru anul 2022 la compartirnentLrl ',culturd,'a fost elaborate in co,formitatecu prevederile actelor normative gi legislattve in vigoare.
I.Cheltuieli - biblioteci 9i carnine culturale -223.4;ii lei;
ll.Tineret gi sport - 4 mii lei

lnstituliile preqcolare 760.3 mii lei
Pentru intre{inerea instituliilor de invdl5r.nint pregcolar pentru anul 2022,sint estirnate transfbruti cu destinafiespecialS de la bugetul de stat in cuantum de 735.3 Ei mijloace speciale 25.0 nrii lei.

cheltuielile pentru2022 au fost nrajorate cu costul nrdsirrilor de politici salariale prevdzute in proiectul demodiflcare a Legii privind sistemur unitar de sararizare in r..to,ri trg.tr. nr.2:.0120rg .

5. Fundamenta rea econonrico-finarr.iara
6.Modul deincorporare a actului ir@
Aprobarea proiectului de clecizie ;i a altor acte nornative
T.Avizareaqi consultarea publici, 1r-i.,.t,ful

In scopul respectdrii Legii239 di"
22'12,2017 cu privire la.actele normative,anun(ul cu privire tu ini1i...u iroiectului d. d;.l;;iu privire laconsultagiile publice,inclusive proiectulde clecizie a fost plasat p. pugiiu web a primdrieicom pirli(a. proiectul
de decizie se prezintd spre examinare gi avizare Comisiei consultativ; de specialitate.

Nu este cazul

9.ConstatErile expertizei de

Nu este cazul

l0.Constatlrile
Proiectuldedecirffi cu legisllia in rig

examinare line de competenta consiliului local.

I l.Constatirile altnr ex

A executat Mih;iliuc Zinaida
contabil Eef al primdriei

ry
a


