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DECIZIE nr.8/17 
din 22.12.2021

Cu privire la aprobarea bugetului 
local pe anul 2022 în a doua lectură

Examinînd proiectul bugetului local în a doua lectură, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din 
Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate 
cu prevederile art. 24, 47 şi 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25 iulie 2014; art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 
publice locale, Consiliul comunal Sărata Veche

1. Bugetul local pe anul 2022 se aprobă la venituri în sumă de 10226,6 mii lei şi la cheltuieli în 
sumă de 10226,6 mii lei,

2. Sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de 
personal şi investiţiile capitale, soldul bugetului şi sursele de finanţare se prezintă în anexa 
nr. 1.

3. Sinteza veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.
4. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se 

prezintă în anexa nr.3.
5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice 

finanţate de la bugetul local se prezintă în anexa nr. 4.
6. Transferurile de la/către alte bugete se prezintă în anexa nr. 5.
7. Cuantumul fondului de rezervă se aprobă în mărime de 100,3 mii lei.
8. Primarul, în comun cu conducătorii instituţiilor bugetare va asigura respectarea 

următoarelor prevederi:

8.1. dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul 
informaţional de management financiar;

8.2. legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;
8.3. utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la 

bugetul de stat;
8.4. raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

DECIDE:

9. Contabilul-şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de 
necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi 
menţinerea echilibrului bugetar;



10. Secretarul consiliului va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri 
publice, a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.

11. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina primarului Galiţ 
Maria.

12. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Paladi Varvara

Caras Ghenadie



Anexa nr.l 
la decizia Consiliului local 

nr. 8/17 din 22.12.2021 
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2022

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
1. VENITURI, total 1 10226,6

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 7818,4
II. CHELTUIELI, total 2+3 10226,6

Inclusiv: Cheltuieli recurente, total 10226,6
din careLchettoietude personal

— ---- -- " '
5610,8

Secretarul Co

AfA №.. £'7

Caras Ghenadie

Anexa nr.2 
la decizia Consiliului local 

nr. 8/17 din 22.12.2021

Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2022

Denumirea
Cod
Eco
(k4)

Suma, mii 
lei

Venituri total: inclusiv 10226,6

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 938,0

Impozitul funciar 1131 405,6

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 44,6

Taxe pentru servicii specifice 1144 120,0

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă 1415 704,0

încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1423 196,0
Transferuri primite întreb ugerul de stat şi bugetele locale de nivelul 1 1912 7818,4

Secretarul ConsiL a. lVi \
i i

Caras Ghenadie



Anexa nr.3
la decizia Consiliului local

nr. 8/17 din 22.12.2021

Resursele şi cheltuielile bugetului local pentru anul 2022 
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

Denumirea Cod
Suma, mii 

lei

Cheltuieli total 10226,6

Servicii de stat cu destinaţie generală 01

Resurse, total

1

1744,6

1736;6Resurse generale

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 8,0

Cheltuieli, total 1744,6

Exercitarea guvernării 0301 1644,3

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 100,3

Servicii în domeniul economiei 04

Resurse, total 2005,2

Resurse generale 1 2005,2

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2

Cheltuieli, total 2005,2

Administrarea patrimoniului de stat 5009

Dezvoltarea drumurilor 6402 2005,2

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06

Resurse, total 372,2

Resurse generale 1 372,2

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2

Cheltuieli, total 372,2

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 172,2

Iluminarea stradală 7505 200,0

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08

Resurse, total 1135,5

Resurse generale 1 1135.5

1135.5

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2

Cheltuieli, total

Dezvoltarea culturii 8502 1035,5

Sport 8602 50,0

Tineret 8603 50,0

Învăţămînt 09



Resurse, total 4885,9

Resurse generale 1 4697,9

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 188,0

Cheltuieli, total 4628,7

Educaţie timpurie 8802 4885,9

Protecţia socială 10

Resurse, total 83,2

Resurse generale 1 83,2

Resurse co le cta ţş^ ’-aîiîârrfw^^stituţii bugetare 2

Secretarul Consilii Caras Ghenadie

Anexa nr.4 
la decizia Consiliului local 

nr. 8/17 din 22.12.2021

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate
din bugetul local pe anul 2022

Nr.
d/o

CodulEco  
(K6)

Instituţia, denumirea serviciilor
Costul 

serviciilor (lei)

1 2 3 4
1 142320 încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile Conform

publice costului efectiv
Grădiniţele finanţate din bugetul local:

2 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă Conform
preşcolară (lei/copil/zi) ordinelor

Ministerului
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării în

...................- ------------------------------------ ------ .............................. . -  ~ -
vigoare

Secretarul C onsiliu l^  (
\*A

Caras Ghenadie



Anexa nr.5
la decizia Consiliului local

nr. 8/17 din 22.12.2021

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetul local pe anul 2022

Bugetul de la care/către care se vor efectua transferurile, denumirea transferurilor Cod Suma, 
mii lei

Transferuri primite 7818,4

Bugetul de stat, total 7818,4

Inclusiv:

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale 
de nivelul 1 pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar general, special şi 
complementar (extraşcolar)

191211 4697,9

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale 
de nivelul 1 pentru infrastructura drumurilor

191216 1152,1

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele 
locale de nivelul 1

191231 1366,9

Transferuri curente primite cu destinaţie generală din fondul de compensare între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 1

191232 601,5

Transferuri acordate

________ _______..........................................................................................................

Secretarul Consij|mâi Caras Ghenadie



Efectivul limită al statelor de personal 
din instituţiile publice finanţate de la bugetul comunal Sărata Veche

pe anul 2022

Anexa nr.6
la decizia Consiliului local

nr. 8/17 din 22.12.2021

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 Aparatul primarului 0111 11,5
2 Grădiniţa 0911 43,66
3 Centrul de cultură şi agrement 0820 10,0

Total 65,16


