
Claudia Oleacu 

AU VOTAT: Pentru -9, impotriva-l , s-au abtinut -0. 

3. Primarul ( dna Zaporojan Angela) si comisia buget, finante, economie si 
reforme vor asigura contro]ul indeplinirii prevedrilor prezentei decizii. 

2. Primaria (Primar dna Zaporojan Angela, preceptor fiscal dna Tabacaru 
Ecaterina, contabilitatea centralizata, contabilul sef Glijin Olga) vor 
contribui la acumularea surselor de venit la bugetul local prin acumularea 
impozitelor funciare si a bunurilor imobiliare de a persoanele fizice si 
juridice s a texelor locale. 

1. Se aproba raportul privind executarea bugetului pentru anul 2014 prezentat 
de catre contabilul sef dna Glijin Olga. conform anexei. 

in temeiul art.14, art.19, art.81 al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI 
din 28.12.2006 ''Privind administratia publica locala", art. 29 din Legea 
Republicii Moldova nr 397-XV din 16.10.2003 "Privind finantele publice 
locale", Consiliul satesc Colonita 
DECIDE: 

"Cu prtvtre la executarea 
bugetului s. Colonita pe anul 2014" 

D E C I Z IE nr.1/5 
Din 12 februarie 2015 

PECIIY6JillKAMOJI,lJ:OBA 
KOJIOHHQKHll CEJihCKHH COBET 

MYHHU,HIII1fi KHIIIHH3Y 
HPHM3PHJ/ 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL SATESC COLON IT A 

MUNICIPIUL CffiSINAU 
PRIMARIA 



Nerealizarea planului cu 190.l mii lei se explica prin: 

(mii lei) 

Planul Devieri de la % fa(t'i de planul Denumirea precizat Executat la precizat prevederi 
an 2014 <<1»01. 2015 (+; -) precizate 

I 2 4 5=4-2 6=4!2*100 
Impozitul pe venitul din salariu 305.0 326.2 +21.2 107.0 
Impozit oe proprietate 553.0 605.7 +2.7 109.5 
Impozit pe bunurile imobiliare 

398.0 421.9 +3.9 106.0 achitate de catre pers. fizice 
Taxa si plati administrative 115.5 121.9 +6.4 105.5 

In suma totala a verutunlor bugetului 9169 .1 mu let ponderea impozitelor $1 pliuilor de 
bazii a constituit 957.8 mii lei sau 10.5 la suta, Fata de prevederile pe perioada de gestiune 
Incasarile au fost realizate la nivel de 97.5 la suta, asigurand prevederile planului cu un neajuns 
de 24.8 mii lei. 

Cele mai semnificative venituri din impozite ~i platile de baza sunt 
urmatoarele: 

(mii lei) 
Planul precizat pe Executat Devieri Nivelul 

Specificatia «01»ianuarie 2014 (rea/iziiri) (+; -) executiirli 
Suma Ponderea Suma Ponderea (%) 

(mii lei) (%) (mii lei) (%) 
Venituri globale, din 9359.2 100.0 9169.l 100.0 -190.1 98.0 care: 
Incasarile impozi- 
telor ~i platilor de 
baza, inclusiv: 
Incasari directe si 
integrale ale impozi- 
telor, taxelor ~i altor 1052.5 11.24 1133.1 12.4 +80.6 107.7 
venituri (venituri 
prnprii) 
mijloace speciale 173.6 1.9 173.6 1.9 0 100.0 
Transferuri 8133.l 86.9 7862.4 85.7 -270.7 96.7 

v .. . v • 

Bugetul satului Colonita 
(denumirea institutiilor) 

Partea de venituri a bugetului s. Colonita pe anul 2014 a fost executata in 
suma de 9169.1 mii lei, la nivel de 98.0 la suta, neasigurand prevederile planului 
pe perioada de gestiune in surna de 9359.2 mii lei cu 190.l mii lei. 

Structura executarii bugetului al satului Colonita dupa sursele principale de 
venituri in anul 2014 se caracterizeaza prin urmatorii indicatori: 

(perioda) 

Punctul 1 

1 Explicatii la rapoartele despre executarea bugetului Coe compartimente) 

Nota explicativii 
la Raportul privind executarea anuala 

la OJ ianuarie 2015 
(period a de raportare) 



40.5 la suta. Dintre acestea, cheltuielile de personal au fost executate in suma de 
1265.2 mii lei si detin ponderea de 13.5 la suta din totalul cheltuielilor, fiind 
asigurata achitarea cheltuililor salariale conform prevederilor legale. Plata 
marfurilor si seriviciilor a fost executata la 1376.8 mii lei (incluzand mijloacele 
speciale), respectiv 14.5 % din totalul executat 9514.3 mii lei. 

Sub aspectul categoriilor economice din suma totala de cheltuieli executate 
cota cea mai mare o detin cheltuielile curente care constituie 3805.5 mii lei sau . 

Partea de cheltuieli a bugetului Primariei satului Colonita pe anul 2014, a 
fost executata in suma de 9395.5 mii lei sau la nivel de 94.5 la suta din prevederile 
planului precizat pe acesta perioada in suma de 9941.3 mii lei. 

Cheltuielile bugetului Primariei satului Colonita la componenta de baza s-au 
executat in suma de 9358.9 mii lei si detin ponderea de 99.6 la suta din totalul 
cheltuielilor executate. 

Din contul miiloacelor speciale s-au executat cheltuieli in suma de 173.6 mii 
lei, fiind utilizate alocatiile prevazute pe perioada de gestiune la nivel de 100.0 la ,... 
suta. 

Punctul 2 

• Transferurile nu au fost executate in suma de 270.7 mii lei sau 3.3 la suta nu a 
fost indeplinit planul din suma totala la transferuri. 

Au mai influentat negativ la neexecutarea planului micsorarea sumei 
impozitelui funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodarii taranesti 
neexecutarea planului in suma de 5.2 mii lei sau executarea in marime de 94.8 la 
suta. 



Grupa principala 08 ,, Cultura, arta si actiunile pentru tineret" 

(mii lei) 

Plan anul 2014 Devieri pe anul 2014 
Denumirea tipului de Plan precizat pe aprobat pe institu\ii anul2014 perioada de Dela Dela gestiuoe Cheltulelile Cheltuielile cheltulell cheltuiell de casa efective de casa efective 

1 2 3 4 5 6(4-3) 7(5·3) 

06.01.051 .. lnstitutii 1740.9 2090.5 2042.6 1982.8 -47.9 -107.7 prescolare" 

06.03.338. lnvatamint 20.0 20.0 20.0 - - secundar 
06.07.070 Centre de 600.0 600.0 600.0 - - Creatie si aarement 
6. 7. 73,, Contabilitati 104.0 104.0 101.8 103.6 -2.2 -0.4 centralizate" 

TOTAL GENERAL 1844.9 2814.5 2764.4 2706.4 -50.1 -108.1 

Tabel I 
Executarea bugetului municlpiului Chisinau pe tipuri de institutil 

de fnviitiimfint pe anul 2014 (cheltuieli de bazii) 

Analiza executarii cheltuielilor de baza pe parcursul anului 2014, respectiv pe 
grupe ~i tipuri de institutii la ramura ,,invatamantul" este reflectata in tabelul de 
mat JOS: 

Pentru intretinerea institutiilor de invatamant preuniversitar si desfasurarea 
actiunilor in domeniul invatamantului pentru anul 2014 au fost aprobate mijloace 
in suma de 1998.5 mii lei, inclusiv mijloace bugetare - 1844.9 mii lei, mijloace 
speciale - 153.6 mii lei. 

Grupa principal ii 6 "lnvatamtntul" 

Autoritdtile executive si organele administrative 
Pentru intretinerea autoritatilor executive si organelor administrative au fost 

executate cheltuieli in suma de 627.3 mii lei, ceea ce constitue 6.6 la suta din 
totalul cheltuielilor bugetului Primariei satului Colonita. 

Pentru anul 2014, pentru intretinerea autoritatilor executive au fost prevazute 
alocatii in suma de 643.6 mii lei, fiind executate la un nivel de 97.5 % din 
prevederile planului precizat, cheltuielile efective au constituit 592.4 mii lei. 

Pe perioada de gestiune au fost intretinute in mediu .Q unitati, inclusiv din 
contul alocatiilor bugetare Q_ unitati . 

Cheltuielile cu intretinerea personalului de deservire a cladirilor 
administrative (grupa de cheltuieli 20.09.015) au constituit 55.3 mii lei, fiind 
utilizate alocatiile precizate 1a nivel de 92.9 la suta. Cheltuielile efective au 
constituit 57 .1 mii lei. Numarul mediu de personal de deservire a cladirilor 
administrative a constituit pe aceasta perioada ~ unitati, 



speciale" situatia la sfirsitul anului 2014 veniturile de casa totale constituie I 
Denumirea tipului de Plan perioada Executat la 01.01.2015 Devieri 
mijloace Speciale de gestiune venituri de venituri dela de la 

casa efective venituri venituri 
de casa efective 

Total venituri.inclusiv: 153.6 l 73.7 175.3 +20.1 +21.7 
Categoria I 153.6 173.7 175.3 +20.1 +21.7 
Categoria II ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

in formularul nr.4 ,,Raport privind incasarea ~· utilizarea mijloacelor 
75.3 

Punctul 3 

- Planul Planul Planul 
aprobat pe anual precizat pe Executarea la situatia din Datoriile la 

2014 precizat perioada de 01.01.2015 01.01.2015 
gestiune de casa efectiva Dt Ct 

1. Amcnajarea 187.6 671.0 671.0 659.7 597.6 3.0 21.7 teritoriului 
2. Chcltuieli 3872.8 3872.8 3870.4 5217.9 1347.5 canitale ------ - 

mii lei 
Aceste alocatii au fost repartizate ~i executate in felul urmator: 

Grupa principalii 15,, Gospodaria comunalii st gospodaria 
de exploatare a fondului de locuinte" 

in bugetul pe anul 2014, pentru intretinerea obiectivelor locativ-comunale au 
fost prevazute mijloace bugetare in suma totala de 4543 .8 mii lei. 

in bugetul s. Colonita precizat pe anul 2014, cheltuielile ce tin de 
intretinerea $i reparatia curentii fl drumurilor pub/ice locale au fost prevazute 
alocatii in suma totala de _1093.5 _ mii lei - din fondul rutier. 

- 
drumurilor, comunicatiile si informatica" 

Grupa principala 14 ,. Transporturile, gospodiiria 

in bugetul pe anul 2014 planul precizat a constituit 384.2 mii lei, s-au 
executat - 3 7 5 .2 mii lei sau 97. 7 la suta fata de planul precizat. Cheltuielile 
efective au fost de 376.7 mii lei, sau 98.0 % fata de planul precizat. 

Grupa principala I 0 
"Asistenta sociala si sustinerea sociala" 

Pentru intretinerea institutiilor de cultura pe anul 2014 in bugetul Primariei 
s.Colonita au fost prevazute mijloace financiare in suma de 448.1 mii lei, fiind 
executate 383.l mii lei sau 85.5 la suta fata de planul precizat. Cheltuielile efective 
s-au cifrat la 386.8 mii lei sau 86.3 la suta fata de planul precizat. 



Tipul 293 11Serviciul specializat de asistentii socialii" 

Grupa principala 10 "Asistenta socialii si sustinerea sociala" 

Grupa principalii 09 ,, Ocrotirea s{miitiifii" 
Tipul 220 11 Alocatii centralizate" 
De catre Consiliul Local au fost alocata suma de 20.0 mii lei pentru instalarea 
sistemului vodeo de supraveghere la Centrul de Sanatate Publica din s. Colonita. 
cheltuieli de casa a constituit 20.0 mii lei. 

Analizand datele darii seams de la 01.01.2015 pe grupa principals 8 
,,Cultura, arta ~i actiuni pentru tineret" ~i anume raportul dintre planul precizat pe 
perioada de gestiune ~i cheltuielile de casa se explica prin faptul nefolosirii 
alocatiilor, ~i anume: 

• 08. 02. 089 ,, Palatele si casele de culturd" - 65. 0 mii lei; 

Grupa principala 8 ,,Cultura" include o institutie, inclusiv: 
Palate si casele de cultura - l , 

Grupa principalii 08,, Cultura, arta si actiunile pentru tineret" 

Institutiile prescolare 
Conform situatiei de la 01.01.2015 functioneaza L gradinita cu Q_grupe. 

Contingentul de cop ii in gradinite constituie 151 cop ii. 

• institutiile prescolare - l 

invatamlnt preuniversitar, inclusiv: 
functioneaza 1 __iill de institutii de 

Total institutiile de invatamint 
Conform situatiei de la 01.01.2015 , 

Grupa principala 06 ,, jnva/iimantul" 

Pe parcursul anului 2014 au fost alocate mijloace financiare In suma de 36.6 
mii lei, inclusiv pentru ajutorul financiar: 

• persoanelor fizice- 36.6 mii lei. 

Fondul de rezerva 

524.5 524.5 bugetul de stat 



componen e uge e e 
Datoriile la Valumul A chi tat Datoriile la 
01.01.2014 lucrarilor 01.01.2015 

executat 
Total,inclusiv: 132.9 7152.9 5805.4 1347.5 

bugetul local 615.6 615.6 
bugetul 132.9 6537.3 5189.8 1347.5 

municipal 

Informatia 
privind valorificarea investitii capitale pe 

t b t 1 

Pentru finantarea investitiilor ca pi tale pe anul 2014 au fost aprobat 525 .0 
mii lei, plan precizat pe perioada gestiune 5977 .1 mii lei, cheltuieli de casa a 
constituit 5590.0 mii lei. 

Punctul 13 

(mii lei) 
Articol, Plan Cheltuieli Devieri 
alineat precizat pe efective (+;-) 

perioada 
gestiune 

111 1308.4 1280.8 -27.6 
112 298.3 288.7 -9.6 
113 1331.5 1157.8 -173.7 
114 10.l 7.0 -3.l 
116 51.1 50.0 -1.1 
130 964.8 886.8 -78.0 

Executarea bugetului la cheltuieli de baza anul 2014 este la nivel de 99.6 % , ceea 
ce constitue 9395.5 mii lei, fata de planul precizat pe perioada de gestiune in suma 
de 9941.3 mii lei. Cheltuielile efective constituie 10959.0 mii lei, ceea ce este cu 
1017. 7 mii lei mai mult decit planul precizat. 

Punctul 10 

cons 1 me . mu ei, p anu preciza pe anu - mu ei. -- 
Denumirea tipului de Plan perioada Executat la 01.01.2015 Devieri 
mijloace speciale de gestiune cheltuieli cheltuieli dela dela 

de casa efective cheltuieli cheltuieli 
de casa efective 

Total cheltuieli,inclus.: 153.6 118.8 111.1 -34.8 -42.5 
Categoria I 153.6 118.8 111.1 -34.8 -42.5 
Categoria 11 ---------·-- -----------·- ------------ ------------ ------------ 
Categoria Ill ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

Devierea de la planul precizat constitue +20. l rnii lei. 
Planul aprobat de cheltuieli pe mijloace speciale pe perioada de gestiune 

ft . 153 6 .. I . 1 1 . t I 2014 153 6 .. 1 . 

I ------------ I I Categoria Ill 



Circulatia mijloacelor banesti, valorilor materiale, decontarilor si fondurilor, 
efectuate din contul mijloacelor bugetare, este reflectata in .Bilantul executarii 
bugetului institutiei din contul veniturilor /cheltuielilor de baza" (formularul nr. l ) 
pe anul 2014. 

La contul de decontare bugetar al unitatii administrativ-teritoriale 
[primariilor oraselor, satelor (comunelor)], s-au inregistrat la contul trezorerial 
mijloace banesti in suma de 378.7 mii lei (subcontul 107). 

La subcontul 207 ,,Cheltuieli de casa din bugetele satelor ( comunelor), 
oraselor" suma totals a cheltuielilor de casa constituie 9395.5 mii lei. 

La subcontul 407 ,,Venituri bugetare" se acumuleaza veniturile UAT pe 
parcursul trim III al anului 2013 suma aceasta a constituit 3911.9 mii lei. 

La subcontul 730 ,, Mijloace transmise si primite" volumul de transferuri din 
bugetul municipal la bugetul de nivelul I constituie la art.331 ,,Transferuri 
curente"- 4017.S_mii lei. 

La subcontul 830 ,,Mijloace din vanzarea si privatizarea bunurilor 
proprietate publica" se inregistreaza sumele obtinute din vinzarea si privatizarea 
bunurilor proprietate a UAT. in anul curent s-a incasat 731.0 mii lei. 

La subcontul 900 ,,Rezultatele executarii bugetului" s-a inregistrat suma de 
378.7mii lei. 

Balanta la subconturile susmentionate la situatia 01.01.2015: 
107 -378.7 mii lei 900-378.7 mii lei 

Punctul 21,22,23 

V. Explicatii la bi/ant 

Datoria debitoare cu termenul expirat a constituit 87.2 mii lei. Datoriile 
debitoare care au fost inregistrate sunt la art. 113,00 de 55.3 mii lei, articolul 
131.05, in valoare de 3 mii lei ~i la art.242.00 "Procurarea mijloacelor fixe" - 
28.9 mii lei. 

Datoriile creditoare in suma de 2090.5 mii lei, reprezinta datoriile formate la 
art.242.00 "Procurarea mijloacelor fixe" - 162,0 mii lei;art. 241.05 ,,investitii 
capitale" - 1347.5 mii lei; art. 113.00 ,,Plata marfurilor ~i serviciilor" - 63.7 mii lei 
s.a, 

Punctul 20 
Conform raportului pe anul 2014 privind executarea bugetului Primariei s. 

Colonita , suma datoriilor cu termenul de achitare expirat a constituit 184.2 mii lei. 
Suma datoriilor debitoare la sfarsitul anului 2014 au constituit 216.3 mii lei, dintre 
care 87 .2 mii lei cu term en expirat. 

La acest tip au fost executate 58.9 mii lei, 86.7 la suta din planul precizat pe 
perioada de gestiune ce constituie 67.9 mii lei, cheltuielile efective au constituit 
60.4 mii lei. 
IV. Explicatii la datoriile debitoare si creditoare 



La subconturile balantei componentei de baza (010-019) ,,Mijloace fixe" 
valoarea totals a mijloacelor fixe la situatia din 01.01.2015 a constituit 36902.0 mii 
lei, comparativ cu datele de la inceputul anului suma s-a majorat cu 5887.1 mii lei. 

La subcontul 250 ,,Fondul mijloacelor fixe" suma constituie 17972.3 mii lei. 
Majorarea fondului mijloacelor fixe in marime de 1657.7mii lei se datoreaza 
raparatiilor capitale ale primariei si centrului de creatie si agrement. 

La subcontul 020 ,,Uzura mijloacelor fixe" suma constituie 13042.6_ mii lei 
sau 37.9 la suta din suma totala a mijloacelor fixe, ceea ce constituie gradul de 
uzura. Soldul s-a majorat in suma de 1273.4 mii lei. 

Obiectele de mica valoare si scurta durata (subconturile 070-073) constituie 
suma de 652.5 mii lei sau cu 133.4 mii lei mai mult comparativ cu datele 
inregistrate la inceputul anului 2014. 

La subcontul 260 ,,F ondul obiectelor de mica valoare si scurta durata" suma 
constituie 652.5 mii lei. 

Valoarea totala a materialelor si produselor alimentare la 01.01.2015 
insumeaza 93.9 mii lei, comparativ cu datele de la inceputul anului soldul s-a 
micsorat cu 31.1 mii lei. 

La subcontul 135 .Jnvestitii pe termen lung in parti nelegate" este 
inregistrata suma de 1369, 7 mii lei. 

La pasivul bilantului suma subcontului 135 este egala cu subcontul 265 
,,Fondul investitional'' si constituie 1369,7 mii lei. 

La subcontul 200 ,,Cheltuieli bugetare pentru intretinerea institutiei ~i pentru 
alte activitati" pina la inchiderea anuala este inregistrata suma de 5946. l mii lei, 
care reflecta cheltuielile reale pe anul 2014 in entitatile care tin evidenta contabila 
in sistemul bugetar. 

Soldul la subcontul 230 .Finantarea din buget pentru cheltuielile institutiei si 
pentru alte activitati" pina la inchiderea anuala constituie 5675.4 mii lei. 

La subcontul 231 .Finantarea din buget a investitiilor capitale" soldul 
constituie dupa inchiderea anuala 4457.3 mii lei. Dupa inchiderea anuala soldul la 
contul respectiv include materialele pentru investitii capitale, soldul de datorii -.. 
debitoare si costul obiectivelor la care lipseste procesul-verbal al comisiei privind 
darea in exploatare. 

Balanta 46 272.5 mii lei Balanta 46 272.5 mii lei 


