




Comisia urbanism, dezvoltare rurala si sustinerea micului business s-a 
intrunit in 10 sedinte la care au examinat atit chestiunile care urmau a ti examinate 
in cadrul sedintelor Consiliului cit si alte adresari ale cetatenilor.Au avizat 32 
proiecte de decizii. 

Conform prevederilor Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind 
administratia publica locala" ,art. 64 .Primaria prezinta actele emise de catre 
primar si cele adoptate de catre Consiliul satesc Oficiului Teritorial Chisinau al 
Cancelariei de Stat. 

Din numarul total de decizii adoptate cinci decizii au fost notificate. 
l.Decizia nr.2/4 din 07.04.2015 "Cu privire la formarea bunurilor imobile". 
2.Decizia nr.2/5 din 07 .04.20 l 5"Cu privire la expunerea la licitatie pentru 

vinzare-cumparare a unor terenuri proprietate a Administratiei Publice Locale" 
3.Decizia nr.2/6 din 07.04.2015"Cu privire la cererea cet.Ababii Vasile 

privind formarea bunului imobil ~i expunerea la licitatie a terenului adiacent 
terenului proprietate privata." 

4.Decizia nr.10/9 din 12.ll.2015"Cu privire la cererea cet.Vozian Andrei 
privind constructia unei statii de deservire tehnica a mecanismelor agricole pe 
terenul cu nr. Cadastral 0149102520". 

Pe parcursul anului 2015 Comisia buget finante.economii si reforme s-a 
intrunit ID 18 sedinte , examinind in cadrul sedintelor atit chestiunile ce urmau a fi 
examinate ID cadrul sedintelor Consiliului satesc cit §i altele( adresari ale 
cetatenilor). A avizat 56 proiecte de decizii. 

Comisia juridicd pentru problemele umanitare §i protectie sociala a 
populatiei s-a intrunit in 6 sedinte ,a avizat I 0 de proiecte de decizii. 

Comisii de specialitate: 

Raportul privind situatia social - economica este 5i o reala transparenta a 
activitatii institutiei date.El reprezinta unul din verigile prin care primaria satului 
Colonita pune la dispozitia cetatenilor cifre concrete despre activitatea sa,despre 
relatia cu cetatenii.despre modul ~i eficienta rezolvarii problemelor comunitatii. 

Relatia dintre Primarie si Consiliul local pe parcursul anului 2015 a fost ID 
general buna dar,au fost si situati ~i momente de divergente.cit si unele dezbaten 
aprinse la consiliu.Referitor la transparenta.Sedintele Consiliului satesc au fost 
publice ,de fiecare data au fost prezenti cetateni din locaritate.Sedintele au fost 
filmate si plasate pe sait.Materialele de la sedinte au fost afisate pe panoul 
informativ si pe sait. 

Pe parcursul anului 2015 au avut locll sedinte ale Consiliului local, dintre 
care 4 sedinte ordinare §i 7 sedinte extraordinare ale Consiliului satesc Colonita , 
adoptate 98 de decizii.In anul 2014 au fost adoptate 87 de decizii ale Consiliului 
satesc.numarul de decizii adoptate in 2015 este cu 11 mai mare decit in 2014 ,e o 
majorare semnificativa .Gradul de indeplirure a decizulor timd - ~:> 'Yo deoarece 
unele decizii sunt pe cale de indeplinire . 

- protectia paturilor social-vulnerabile ,contribuind la ameliorarea situatiei 
social - economice din teritoriu. 



in conformitate cu Legiea cu privire la notariat 1n anul 2015 au fost autentificate 
notarial -73 de procuri ale pensionarilor §i inalizilor pentru a primi pensia si 
compensatiile nominative .in crestere cu 5 fali de anul 2014. 

in cadrul compartimentului Stare Civila .in perioada mentionata au fost 
intocmite urmatoarele acte: 

Cerificate de nastere -33,ln scadere cu 22 faµ de anul 2014, 
Certificate de casatorie - 37, in crestere cu 1 fata de anul 2014, 
Certificate de deces- 25, in scadere cu 5 fata de anul 2014 
Stabilirea paternitatii - 3,ln scadere 3 fata de anul 2014 
Cereri de mame singure- 1 , in scadere cu 1 fa\a de 2014. 

Referitor la modul de solutionare a petitiilor adresate.in perioada mentionata 
au fost adresate - 51 petitii.iar in anul 2014 - 58 petitii cu 7 mai purine. 
Daca am face o analiza a tuturor petitiilor adresate atunci cele mai multe petitii au 
fost cu referire la infrastructura satului , constructia retelelor ingineresti drumurile 
,iluminatul public ~i funciare. 

S-au inregistrat 351 de documente expediate,cu 41 mai mult decit in anul 
2014. 
Au fost emise ~i eliberate pe loc.fara timp de asteptare, in anul 2015 - 1085 de 
adeverinte cu diferit continut cu 145 de adeverinte mai putin ca in anul 2U 14. 

in afara de emiterea dispozitiilor primarul ~i-a exercitat activitatea 
executiva si prin alte acte sau operatiuni cu caracter tehnic cum sunt avizele, 
acordurile.raporturile.aprobarile sau atributiile prevazute de lege. 

in anul 2015 s-au primit sl inrgistrat un numar de 721 documente de la 
Primaria municipiului Chisinau ~i alte sectii, drectii cit ~i de la agenti economici 
Analiza fluxului documentelor inregistrate in anul 2014 si 2015 ne releva o 
majorare de 156 documente. 

Conform art.32 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind adrninistratia 
publics locala" primarul emite dispozitii cu caracter normativ si individual. 

in anul 2015 Primarul satului Colonita a emis 69 dispozitii cu caracter 
normativ si 78 dispozitii cu caracter individual .Toate au fost supuse controlului 
administrativ . 

in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea - 
functiei publice vacante prin concurs in luna ianuarie 2015 a avut loc concursul 
pentru ocuparea functiei publice vacante temporar de contabil - sef pe durata 
determinata si concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de specialist in - 
reglementarea regimului proprietatii funciare. 

5 .Decizia nr. I 017 din 12.11.2015 "Cu pnvire la cererea cet.Milicenco 
Efrosinia privind autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului de pe 
llnga casa din str.Rasaritului nr.6 

La prezentarea documentelor doveditoare 4 decizii au ramas in vigoare ,una 
e in proces de judecatatdecizia nr. 2/6 din07.04.2015 ). 

Atacate in contenciosul administrativ a fost doar una. 









La solicitarile detinatorilor de terenuri aferente caselor de locuit a fost autentificat 
deptul de proprietate -selectiv, la acele persoane, care nu au prezentat documentele 
necesare la inventarierea primara masiva, 

Pe parcursul anului 2015 au fost supuse vinzarii - cumpararii doua terenuri din 
terenurile aferente obiectivelor la cota valorica, care au devenit proprietate privata, 
doua terenuri aferente constructiei, 

A fost continuata activitatea privind incheierea contractelor de arenda a 
terenurilor aferente cu detinatorii de teren, monitorizata achitarea platii de arenda, 

Au fost organizate si petrecute patru licitatii la care a fost vandute mai multe 
terenuri proprietate APL, in mare parte terenuri adiacente IP Valea Mestecenilor 
suma totala obtinuta in rezultatul licitatilor este de 1 600 000 lei. 

II .Terenurile localitatii ( intravilanul actual)- 253,94 ha 
III.Terenuri destinate industriei - 37,69 ha 
IV.Terenurile Fondului silvic - 326,7 ha. 
V.Terenurile fondului apelor- 15,6 ha. 
VI.Terenurile de uz comun, proprietate APL circa 470ha(pa~une,rape, drumuri, si 
alte categorii. 

Pe parcursul anului au fost formate bunuri imobile proprietate APL Colonita 
care ulterior au fost luate la evidenta, iar o parte au Iost lii::,trainalt .Aceasta 
activitate continua si in prezent. 

A fost finalizat Planului Urbanistic a localitatii si elaborat planul urbanistic 
in detaliu pentru suprafata de 33 ha. A fost adoptata decizia si elaborat dosarul 
cadastral privind modificarea suprafetei intravilanului satului Colonita. Toate 
materialele privind modificarea intravilanului sunt prezentate si se afla in 
examinare la Consiliul municipal Chisinau. 

S-a ameliorat situatia privind prelucrarea terenurilor agricole (cote le). Terenurile 
sunt prelucrate in mare parte de catre cetatenii satului prin incheierea cu 
proprietarii a contractelor de arenda. 

A fost monitorizata achitarea contractelor de arenda a terenurilor aferente 
obiectivelor la cota valorica-Zf contracte si terenuri preluate in arenda in rezultatul 
licitatiei. 

l.Terenuri cu destinatie agricola- 1537 ha ha 
- cote de teren ,art.12 CF - 1288,6 ha 
- gradini (lot de pe linga casa ) - 197,2 ha, 
- loturi pomicole - 6,05 ha - privatizate 
- terenuri proprietate publics a statului - 26,05 ha (teren statie de incercare a 

masinilor), 

Conform bilantului funciar suprafata terenurilor s.Colonita constituie terenuri- 
2643,60 ha din care : 

REGIMUL FUNCIAR 





- Evaluarea problemelor sociale din comunitate. 

- Sustinerea si mobilizarea comunitatii in vederea prevenirii si solutionarii 
situatiilor de dificultate. 

Raportul de activitate este un instrument de monitorizare ~i evaluare a 
propriei activitati pe parcursul intregului an, servind drept sursa informativa ~i 
fiind un instrument util de lucru. 

Pe parcursul anului 2015 au fost indeplinite urmatoarele obiective ce tin de 
domeniul asistentei sociale cum ar ti: 

- mentinerea unui nivel decent de trai al persoanelor social- vulnerabile si 
asigurarea integrarii lor sociale; Identificarea persoanelor in situatie de 
dificultate si facilitarea accesului acestora la prestatii ~i servicii sociale. , 

PROTECTIA SOCIALA 

Pe parcursul anului 2015 au fost desfasurate urmatoarele masuri cultural - 
educative: 

- La 9 mai 2015,a avut loc comemoraea eroilor cazuti in razboiul doi 
mondial pentru apararea Patriei la Monumenntul Eroilor , depuneri de flori ,concert 
festiv dedicat acestei zile . 

-4 vaduve si 16 participanti la conflictul din Trasnistria au beneficiat de 
ajutor material din partea primariei. 

Pentru toti veteranii si participantii la conrlictul dm 1 ransrustna ~1 
Afganistan a fost organizata o masa de pomenire intro amintirea celor cazuti. 

in luna ianuarie 2016 au trecut controlul medical si au fost luati in evidents 
militara de catre Centrul Militar municipal - 16 tineri, anul nasteru 2uuu. 

Sarcina de incorporare a recrutilor pentru satul Colonita.stabilita de catre 
Centrul Militar municipal a fost de 2 persoane pentru primavara anului 2015 ~i 
incorporati O,iar pentru toamna anului 2015 .sarcina a fost o persoana.Pentru anul 
2015 sarcina de incorporare stabilita de catre Centrul Militar nu a fost indeplinita , 
nu a fost incorporata nici o persoana, 

In Primaria satului Colonita sum luaji in ev iJeu~. 
- veterani ai celui de-al doilea razboi mondial- 0, 
- vaduve ale veteranilor celui de- al doilea razboi mondial- 2 
- veterani ai razboiului din Afganistan- 6 
- veterani ai conflictului militar din Transnistria- 23 
- vaduve ale veteranilor conflictului militar din Transnistria -1 
- participanti la lichidarea avariei de la Cemobil-2 
- ofiteri in rezerva -17 
- sergenti ~i soldati in rezerva -445 
- recruti , cu virsta intre 18-27 ani -20 

Recrutare ,incorporare si mobilizare.evidenta veteranilor 



in conformitate cu decizia Consiliului municipal Chisinau nr.8/21 din 
10.10.2013, cu modificarile operate prin deciziile Consiliului municipal Chisinau 
nr.1/7 din 30.01.2014, nr.2/8 din 04.03.2014, nr.4/3 din 13.05.2014 nr.4/4 din 
13.05.2014. Au fost perfectate dosare pentru ajutoare acordate de stat sub forma de 
compensatii pentru: gaz natural- 112 familii, lemne si carbune- 121 familii, la 
moment actual sunt beneficiari la gaz natural 94 familii, la lemne si carbuni 52 
familii. 

S-au prestat urmatoarele servicii ce tin de domeniul asistentului social 
comunitar: 

• in baza Regulamentului cu privire la modul de stabilire si plata a 
ajutorului social au fost depuse cereri pentn, ameliorarea situatiei 
materiale prin acordarea ajutorului social de catre 33 persoane dintre 
care: 

pozitive 27 cereri 

Primaria s. Colonita in conlucrare cu Fondul Municipal de sustinere a 
populatiei, intreprinderea Municipals "Infocom", Directia Asistenta Sociala a 
depus eforturi pentru solutionarea problemelor sociale ale cetatenilor. 

- Conlucrarea cu familiile unde unul sau ambii parinti fac abuz de bauturi 
alcoolice. 

- Perfectarea dosarelor pentru acordarea ajutorului social la achitarea 
serviciilor comunale ~i pentru consurnul de gaze naturale , lernne ~i d'irhune 
folosite pentru incalzire; 

- efectuarea vizitelor la domiciliu; 

- darea compensatiei nominative pentru calatorie in transportul urban 

- stabilirea si acordarea ajutoarelor sociale, 

- perfectarea si intocmirea anchetelor sociale pentru acordarea ajutorului 
material- pensionarilor si invalizilor; 

- prestarea asistentei sociale la nivel de comunitate pentru preverureasi 
depasirea situatiilor de dificultate la nivel comunitar. 

- Conlucrarea cu ONG-uri pentru acordarea diferitor genuri de ajutoare 
umanitare,tratament gratuit, investigatii medsicale gratuite, consolidare 
psihologica si juridica gratuita. 

- Perfectarea ,oformarea dosarelor pentru instituirea tutelei ~i curatelei. 

- lnformarea si sensibilizarea populatiei privind problemele sociale din 
comunitate si organizarea activitatii in vederea prevenirii ~i stoparii 
extinderii problemelor sociale in comunitate. 

IQ 



Pentru a fi scutiti copiii de plata pentru gradinita, de catre parinti au fost 
depuse 13 cereri la care au fost anexate setul de acte necesare, dintre care au fost 
acceptate 11 cereri, refuzata scutirea penuu doi copii. 

• Copii aflati in conflict cu legea -1 persoana 
• Copii cu dizabilitati -18 persoane 
• Familii care au pierdut un intretinator - 6 familii 
• Familii cu 4 ~i mai multi copii minori - 3 familii 
• Familii cu un singur parinte - 49 familii. 
• Mame solitare -1 7. 

Copii din comunitate de toate categoriile 

Protectia sociala a populatiei 
Pentru anul 2015 in localitate sunt 631 de pensionari dintre care invalizi de 

diferite categorii: 
• Invalizi de gradul I- 5 persoane, 
• Invalizi de gradul II- 68 persoane, 
• Invalizi de gradul III- 28 persoane, 
• Copii invalizi - 18 persoane. 

De catre organizatia neguvernamentala CCF Moldova au fost acordate 
ajutoare in forma de produse alimentare, jucarii, haine unei mame solitare Colesnic 
Maria. 

Din motivul plecarii peste hotarele tarii a unui dintre parinti au fost 
complectate pachete de documente si emise Dispozitii primarului pentru instituirea 
tutelei, pentru 5 copii si 2 maturi. A fost anulata 1 Dispozitie de tutela din motivul 
infierii copilului. 

in urma agravarii starii sanatatii cet. 'farna Olesea a fost transportata cu 
urgenta la spitalul in mun. Chisinau. Fiind mama solitara ~i neavind alte rude care 
ar putea avea grija de copiii minori Tama Anastasia a.n. 23.11.2009 si Tama 
Alexei a.n. 18.12.2012, pe timpul aflarii in spital a mamei, copiii au fost plasati in 
centru de plasament de urgenta pe o perioada de 25 zile incepand cu data de 
08.06.2015. 

Conform Hotaririi Guvemului nr.1083 din 26.10.2000, s-au perfectat 
Anchete sociale pentru evaluarea necesitatii in ajutor material, pentru procurarea 
medicamentelor si tratament din fondurile de sustinere sociala a populatiei: 

• Anchete la fondul municipal de sustinere a popnlatie] "6 pozitive ~i 2 
negative. 

• Anchete la fondul republican de sustinere sociala a populatiei 5 
pozitive. 

negative 6 cereri 
// 



La sarbatoarea Hramul satului ,,Na~terea Maicii Dornnului" S-8 organizat 
Hora satului cu interpreti invitati Mihai Ciobanu ~i ,,Kapshon si guz", grupul de 
dans" Albinuta", ansamblu vocal "Lastarasii", au fost felicitate ~i premiate familiile 
care in anul 2015 au sarbatorit 50 de ani de casatorie, nunta de aur, au fost 
premiati comanda de fotbalisti cu echipament sportiv si minge profesionala. 

La sarbatoarea "1 iunie-Ziua internatiouala a copilului" a fost invitat 
teatrul "Pinochio" cu prezentarea spectacolului "Vinatorul eel istet", au fost 
arendate pentru copii: topogane( mic, mare), batuta, s-au organizat diverse 
concursuri pentru copii de toate virstele cu premii si cadouri, toti copiii au primit 
inghetata. 

Pentru tineret ~i copii a fost organizat "Deschiderea sezonului sportiv" cu 
diverse concursuri si estafete, toti cistigatorii au fost prerniati, toti cei prezenti au 
fost servisi cu inghetata. 

Intru comemorarea eroilor cazuti in al doilea razboi mondial, participantilor 
la razboiul din Afganistan, participantilor la conflictul din Transnistria, in ziua de 
9 mai a fost organizata prezentare festiva, premiu banesc pentru tiecare participant 
si pentru vaduvele participantilor cazuti, masa pentru participanti. 

La sarbatoarea "Ziua Internationala a Femeii" a fost organizata 
prezentare festiva, concert la care a participat grupa CATHARSIS, concurs 
,,Haideti fetelor" cu premii. Toate doamnele din sala au fost felicitate cu flori. 

" In baza scrisorii sectiei de evidenta si documentare a populatiei sec.Ciocana 
mun.Chisinau, conform Hotaririi Guvernului nr.776 pentru persoane cu virsta 
inaintata imobilizat~ si pentru persoane cu dizabilitati care nu au avut posibilitate 
de a se deplasa la IS Cris Registru, au fost perfectate 19 pachete de documente 
pentru preschimbarea pasapoartelor de tip sovietic in buletine de identitate de tip 
nou, grupa mobila de la is Cris Registru impreuna cu asistentul social prin vizita la 
domiciliu au efectuat toate etapele necesare pentru perrectionarea documentelor. 

Pentru complectarea pachetului de documente, pentru perfectarea 
certificatului de dizabilitate si capacitate de munca, s-a complectat si eliberat 
formularul nr.5 in numar de 7 certificate. 

in baza solicitarii de la Directia Asistenta Sociala s-au perfectat 14 note 
informative si anchete sociale persoanelor luate la evidenta profilactica la IP 
Ciocana, ca agresori familiari. 

S-au adresat cu cereri si au fost perfo~latt! documente pc:nlru acordarea 
ajutoarelor materiale, pentru procurarea medicamentelor, produselor alimentare, 
de catre Consiliul satesc din bugetul local din fondul de rezerva la 24 persoane. 







Zaporojan Angela Primar 

Pe parcursul anului 2015 la Primaria au fost efectuate un sir de controale 
din diferite instante ca: Procuratura sectorului Ciocana , Agentia ecologica , 
Centrul de medicina preventiva (Centrul de sanatate publicaj.Oficiul 
Teritorial Chisinau al Cancelariei de Stat .Agentia ocuparii fortei de munca 
,Oficiul Starii Civile . 
Control complex de la primaria municipiului Chisinau (Directia Generals 
Finante si de la Inspectia Financiara) de catre un grup de specialisti din 
diferite domenii cit si altele . 
E imbucuraor faptu1 ca ,a fost totu1 cu brio, nu au fost depistate lnd\k~ri 
grave ,iar lacunele depistate au fost inlaturate in termen. 

I 



Claudia Oleacu 

2. Primarul (dna Zaporojan Angela) si comisia buget, finante, economie si 
reforme vor asigura controlul indeplinirii prevedrilor prezentei decizii. 

- va asigura executarea echitabila a bugetului local ~i va intreprinde 
masuri de distribuire eficienta a resurselor financiare; 

2.Primaria (primar dna Zaporojan Angela): 
- va intreprinde masuri de acumulare deplina a surselor financiare planificate 

" 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 "Priv.nd finantele publice 
locale", Consiliul satesc Colonita 
DECIDE: 

1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului pentru anul 2015 
prezentat de catre contabilul sef dna Glijin Olga .(se anexeaza) 

"Cu prtvtre la executarea 
bugetului s. Colonita pe anul 2015" 

D E C I Z IE nr.2/2 
din 08 aprilie 2016 

PECilYEJIUKAMOJl)(OBA 
KOJIOl:llII(KIIH CEJIJ,C.KHiI COBET 

MYHHIUITIJlif KHIIllIH3Y 
llPHM3PHJI 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILJUL SATESC COLONTf A 

MUNICIPIUL Cffi$1NAU 
PR/MARIA 
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Executarea bugetului s. Colonita pe tipuri de institutii 
de invi1Jlimlint pe anul 2015 (cheltuiell de bazii) 

(mii lei 

Plan anul 2015 Devieri pe anul 2015 

Denumirea tipului de Plan precizat pe aprobat pe tnstltutll anul2015 perioada de Dela Dela 
gestiune Cheltuielile Cheltuielile cheltuieli cheltuieli 

de casa efective de casa efective 

1 2 3 4 5 6(4-3) 7(5-3) 

06.01.051 'lnstitutii 2126.8 7162.0 6843.5 6940.I -318.5 -221.9 
prescolare" 

06.03.338 lnvatamint 57.7 56.1 5b. I -1.0 -1.b 
secundar 

06.07.070 Centre de 184.0 178.8 178.8 -5.2 -5.2 
Creatie si aarement 
6. 7. 73, ,Contabilitati 116.4 116.4 113.0 110.0 -3.4 -6.4 

centralizate" 

TOTAL GENERAL 2243.2 7520.1 7191.4 7285.0 -328.7 -235.1 

Tabel I 

Analiza executarii cheltuielilor de baza pe parcursul anului 2015, respectiv 
pe grupe si tipuri de institutii la ramura ,,lnvatamantul" este reflectata in tabelul de 
mai jos: 

Conform situatiei de la 01.01.2016 Iunctioneaza 1--1!.Q de insuuuii de 
invatamint prescolar, cu wupe, cu 156 copii. 

Pentru intretinerea institutiilor de 1nvatamant prescolar si desfasurarea 
actiunilor in domeniul mvatamantului: 

pentru anul 2015 au fost aprobate mijloace in suma de 2396.8 mii 
lei, inclusiv mijloace bugetare - 2243.2 mii lei, mijloace speciale - 
153.6 mii lei. 

- pentru anul 2014 au fost aprobate mijloace in surna de 1998.5 mii 
lei, inclusiv mijloace bugetare - 1844.9 mii lei, mijloace speciale - 
153.6 mii lei. 

Grupa principala 6 "Invatamintul" 

- pentru anul 2015 au constituit 78.6 mii lei, find utilizate alocatiile 
precizate la nivel de 99 .5 la suta, Cheltuielile efective au constituit 
80. l mii lei. Numarul mediu de personal de deservire a cladirilor 
administrative a constituit pe aceasta perioada J. unitati 

- pentru anul 2014 au constituit 69. 7 mii lei, fiind utilizate alocatiile 
precizate la nivel de 93 .0 la suta. Cheltuielile efective au constituit 
72.4 mii lei. Numarul mediu de personal de deservire a cladirilor 
administrative a constituit pe aceasta perioada l unitati. 
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Circulatia mijloacelor banesti, valorilor materiale, decontarilor §i fondurilor, 
efectuate din contul mijloacelor bugetare, este reflectata in .Bilantul executarii 
bugetului institutiei din contul veniturilor /cheltuielilor de baza" (formularul nr..1) 
pe anul 2015. 

La contul de decontare bugetar al tmirn!ii administrativ-teritoriale 
[primariilor oraselor, satelor ( comunelor)], s-au inregistrat la contul trezorerial 
mijloace banesti in suma de 789.7 mii lei (subcontul 107). 

La subcontul 207 ,,Cheltuieli de casa din bugetele satelor ( comunelor), 
oraselor" suma totala a cheltuielilor de casa constituie 13 124.4 mii lei. 

La subcontul 407 ,, Venituri bugetare" se acumuleaza vemtunle UA1 pe 
parcursul anului 2015 ce a constituit 4014.4 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"- 6815.0_mii lei. 

Conform raportului pe anul 2015 privind executarea bugetului Primariei s. 
Colonita , suma datoriilor debitoare a constituit 106.6 mii lei, iar creditoare 1894.6 
mii lei, in comparatie cu anul 2014 suma datorii1or debitoare au constituit 216.3 
mii lei, iar creditoare 2090.6 mii lei. 

Datoriile creditoare In suma de 1894.6 mii lei, din anul 2015, in mare 
parte reprezinta datoriile formate la art.242.00 "Procurarea mijloacelor fixe" - 
162,0 mii lei; art. 241.05 ,,investitii capitale" - 747.5 rnii lei; art 241 01 .Reparatii 
capitale" - 734.3mii lei s.a. 

Datoria debitoare care au fost inregistrate in mare parte sunt la art.113.00 de 
55.7 mii lei si la art.242.00 "Procurarea mijloacelor fixe" -28.9 mii lei. 

(mii lei) 
Articol. Plan precizat Plan precizat I Cheltuieli I Devieri I 
alineat pentru 2014 pentru 2015 efective (+;-) 

2015 2015 

111 1308.4 1640.9 1516.3 -124.6 
112 298.3 353.l 338.3 -14.8 
116 51.1 64.4 64.0 -0.4 

Planul aprobat de cheltuieli pe mijloace speciale pe perioada de gestiune 
constituie 383.6 mii lei,fata de planul precizat pe anul 2014 - 173.6 mii lei. 

Executarea bugetului la cheltuieli salariale reale anul 2015 este la nivel de 
92.3 %, ceea ce constitue 1899.7 mii lei, fa~a de planul precizai pe perioada <le 
gestiune in suma de 2058.4 mii lei. Cheltuielile efective constituie 1 918.6 mii lei. 

de casa efective 
Total venituri.inclusiv: 383.6 400.9 403.0 +17.3 +19.4 

Catezoria I 158.6 175.9 178.0 +17.3 +19.4 
Catezoria V 225.0 225.0 225.0 - - 
Catezoria III ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
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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 31511.0_ mii lei 
sau 69.5 la suta din suma totala a rnijloacelor fixe, ceea ce constituie gradul Jc 
uzura. 

Valoarea totala a materialelor si produselor alimentare la 01.01.2016 
insumeaza 136.1 mii lei, comparativ cu datele de la inceputul anului soldul s-a 
majorat cu 42.2 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 
,,F ondul investitional" si constituie 13 69, 7 mii lei. 

La subcontul 200 ,,Cheltuieli bugetare pentru intretinerea institutiei si pentru 
alte activitati" pina la inchiderea anuala este inregistrata suma de 13291.6 mii lei, 
care reflecta cheltuielile reale pe anul 2015 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 12 549.4 mii lei. 

La subcontul 231 ,,Finantarea din buget a investitiilor capitale" soldul 
constituie dupa inchiderea anuala 4586.2 mii lei. Dupa inchiderea anuala soldul la 
contul respectiv include materialele pentru investitii capitale, soldul de datorii 
debitoare si costul obiectivelor la care lipse~Le procesul-verbal al couiisiei priviud 
darea in exploatare. 

La subconturile balantei componentei de baza (010-019) ,,Mijloace fixe" 
valoarea totala a mijloacelor fixe la situatia din 01.01.2016 a constituit 45324.5 mii 
lei, comparativ cu datele de la inceputul anului suma s-a majorat cul 1405.3 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 1 706.0 mii lei. 

La subcontul 900 ,,Rezultatele executarii bugetului" s-a inregistrat suma de 
789.7mii lei. 





Secretar al Consiliului e: Claudia Oleacu 
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