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D Е С I Z I Е пг. 1/3 
din 11.03.2021

Cu privire la executarea 
bugetului pe anul 2020

în temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Cu privire la administraţia 
publică locală art. 14(2) n ) , Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV 
din 16.10.2003, Legii privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar- 
fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Deciziei 8/17 din 18.12.2019 “Cu privire la 
aprobarea bugetului local pe anul 2020 în a doua lectură,,, consiliul comunal 
Sărata Veche.

1. Se ia act de informaţia privind executarea bugetului comunei Sărata 
Veche pe anul 2020 în volum de venituri 8611,8 mii lei şi
cheltuieli 7845,7 mii lei (conform anexei ) şi un sold liber la 1 ianuarie 
2021 în sumă de 2399,4 mii lei

2. Se aprobă executarea bugetului comunei Sărata Veche pe anul 2020 în 
volum de venituri 8611,8 mii lei şi cheltuieli 7845,7 mii lei şi un sold liber 
la 1 ianuarie 2021 în sumă de 2399,4 mii lei

3.Responsabilitatea îndeplinirii prezentei decizii îi revine primarului 
comunei Galiţ Maria.

DECIDE:

Caras Ghenadie

Sandu Oleg



Anexa nr. 1 la decizia 
nr. 1/3 din 11.03.2021

Executarea bugetului 
Primăria comunei Sărata Veche 

pe anul 2020.
I. Veniturile primăriei pe anul 2020 sînt 8611,8 mii lei - 92,4 %

mii lei

111110-Impozit pe venit din salariu- 666,1 - 101,7 %
111121-Impozit pe venit de la sursa de plată- 42,6 - 
111124- Impozit pe venit personae fizice în domeniul comerţului -  4,2 
111130 -  Impozit pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau 
folosinţă a proprietăţii imobiliare - 2,0
113111 Impozit funciar de la persoanele fizice -  275,7 -  95,1 %
113171 Impozit funciar pe păşune şi fineţe- 119,8 - 200 %
113210 Impozit pe bunurile imobiliare a persoanelor juridice -  5,5 - 109,1 % 
113220 Impozit pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice- 18,2 -116,6 % 
113230 Impozitul pe bunurilor imobiliare achitate de către persoanele juridice 
şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător în valoarea estimate a bunurilor 
imobiliare 11,1

113240 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice 
cetăţeni din valoarea estimate a bunurilor imobiliare 27,4 -  200 %
114412Taxa pentru amenajarea teritoriului 9,7 -  123,6 %
114418 Taxa pentru unităţile comerciale- 88,8 -  87,1 %
114426 Taxa pentru salubrizare - 28,2 -  156,7 %
114522 Taxa pentru patenta de întreprinzător- 0,1 -  8 %
141522 Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă- 0,1 -  8 %
141533Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă- 36,6 -  
43,1 %
142211 Taxa pentru organizarea licitaţiilor- 1,2

A

142310 încasări de la prestarea serviciilor cu plată- 96,1 -  41,9 %
1444114 Donaţii voluntare 23,2
Transferurile- 6481,4 -  90,4 %



II. Cheltuielile primăriei pe anul 2020 sînt de 7845,7 mii lei- 70,5 %

211180Salariu- 3410,9 -  89,7 %
212100 Fond social- 784,0 -  86,7 %
212210 Asigurarea medicală- 153,4 -  86,6 %
222000-Bunuri şi servicii -  461,3 -  73,9 %
253000 subsidii acordate organizaţiilor obşteşti -  54,3 -  82,3 % 
272500 Compensaţii 34,0 
272600- Ajutoare băneşti - 3 1 , 0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă -  9,9 
281120 Cotizaţii în organizaţiile din ţară -  2,0 
281600 Alte cheltuieli plătite persoanelor fizice -  32,7 
281900 Alte cheltuieli curente- 26,8 
311120Reparaţia capital a clădirilor -  699,9 

312120Reparaţia capital a drumurilor -  941,6 
313120Iluminare stradală -  160,0 
314110 Mijloace fixe- 106,4 
316110 Unelte şi scule -50,7 
319230 Investiţii capital în curs de execuţie -  211,9 
3181 lOProcurarea altor mijloace fixe -  66,6 
333110 Procurarea materialelor şi produselor alimentare -  607,4

mii lei

Caras Ghenadie


