
 

D E C I Z I E  nr.____   

din     ________  2016 

 
Cu privire la aprobarea bugetului satului 

Coloniţa pe anul 2017 în prima lectură.  

În temeiul art.24,25,47,55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar–fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de prevederile art.20 din 

Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, 14(2)alin.(2) 

litera n),art.19, art.43 alin.(1) lit.b) din Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, precum şi de prevederile Setului  

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin 

Ordinul ministrului finanţelor nr.191 din 31 decembrie 2014, Consiliul sătesc 

Coloniţa, 

DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul satului Coloniţa pe anul 2017 la venituri în sumă de 

4628,9 mii lei, la cheltuieli în  suma de 5128,9 mii lei, cu un deficit 

bugetar în sumă de 500.00 mii  lei.  

 

2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare  ale bugetului local se 

prezintă în anexa nr.1 

3. Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce vor fi încasate în buget, se 

prezintă în anexa nr. 2. 

4. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform cladificaţiei funcţionale 

şi pe programe se prezintă, conform anexei nr._3__ 

5. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de 51,0 mii lei. 

6. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de 

autorităţile/instituţiile bugetare se prezintă în anexa nr._4_ 

7. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autorităţile 

/instituţiile finanţate de la buget, conform anexei nr._5_ 

8. Executorii de buget vor asigura: 

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul 

informaţional de management financiar; 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

-utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la 

bugetul de stat; 

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii 

privind achiziţii publice; 
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-raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei. 

9. Se autorizează: 

-Primarul dna Angela Zaporojan, cu rolul de administrator de buget; 

-administratorul de buget se autorizează: 

-să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice în 

cadrul aceleiaşi funcţii în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de 

personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor 

interbugetare; 

-să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile 

repartizate prin decizia autorităţii representative şi deliberative din fondul de 

rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la 

bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat; 

-executorul de buget să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordinate 

între nivele K4,în cadrul aceleiaşi funcţii(F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu 

respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot 

modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii(F1-F3), 

fără modificarea limitei aprobate. 

-instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între K5-K6, cu respectarea 

limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia 

superioară 

10.  Se scutesc de taxa pentru amenajarea teritoriului gospodariile taranesti 

de fermier 

11.  Se stabileste indemnizatia pentru fiecare zi de participare la sedinta 

consiliului pentru anul 2017 in suma de 300.00 lei 

12.  Dna Claudia Oleacu, secretarul Consiliului, va asigura aducerea la 

cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a 

prezentei decizii şi a anexelor la decizie. 

13.  Prezenta Decizie intră în vigoare de la 01.01.2017 

14.  Primarul (dna A.Zaporojan) şi comisia buget, finanţe, economie şi 

reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 

AU VOTAT: Pentru -,  împotrivă -,s-au  abţinut  - __.  

 

Preşedintele  al  şedinţei                                   _____________ 

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului     Claudia Oleacu  

 



Anexa  nr 1  
 la  Decizia  Consiliului  sătesc  Coloniţa  

 Nr .         din      2016 

 

Sinteza veniturilor, chletuielilor şi surselor de finanţare a bugetului  

satului Coloniţa 

Mii lei  
Denumirea   Capitol,  

paragraf 

Suma   

 totală     

Inclusiv: 

Venituri 

/cheltuieli  

 de  bază 

Mijloace  

speciale 

Inclusiv 

taxele 

locale 

I.        Veniturile  total: 00.00 4 628,9 4 415,3 213,6 140,0 

 

 1. Veniturile proprii: 

 

 899,9 899,9  140,0 

 Impozitele  pe  proprietate 113000 660,9 660,9   

Impozitul funciar pe terenurile cu 

destinaţie agricolă cu excepţia 

gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 

113110 20,0 20,0   

Impozitul funciar pe terenurile cu 

destinaţie agricolă  de la gospodăriile 

ţărăneşti (de fermier) 

113120 90,0 90,0   

Impozitul funciar pe terenurile cu altă 

destinaţie decît cea agricolă 
113130 9,0 9,0   

Impozitul funciar încasat de la 

persoane fizice 
113140 18,7 18,7   

Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 113150 5,3 5,3   

Impozitul pe bunurile imobiliare ale 

persoanelor juridice 
113210 12,0 12,0   

Impozitul pe bunurile imobiliare 

achitat de către persoanele juridice și 

fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător din valoarea estimată 

(de piață) a bunurilor imobiliare 

113230 17,6 17,6   

Impozitul pe bunurile imobiliare 

achitat de către persoanele fizice – 

cetăţeni din valoarea estimată (de 

piaţă) a bunurilor imobiliare 

113240 483,3 483,3   

Impozit privat încasat în bugetul local 

de nivelul I 
113313 5,0 5,0   

Impozite și taxe pe mărfuri și 

servicii 
114000 140,0 140,0  140,0 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 25,0 25,0  25,0 

Taxa de plasare (amplasare) a 

publicităţii (reclamei) 
114415 5,0 5,0  5,0 

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau 

de prestări servicii 
114418 95,0 95,0  95,0 

Taxa pentru cazare 114421 15,0 15,0  15,0 

Venituri din proprietate 141000 35,0 35,0   

Arendă terenurilor cu destinaţie 

agricolă încasată în bugetul local de 

nivelul I 

141522 30,0 30,0   

Arenda terenurilor cu altă destinaţie 

decît cea agricolă încasată în bugetul 

local de nivelul I 

141533 5,0 5,0   

Venituri din vînzarea mărfurilor și 

serviciilor 
142000 64,0 64,0   



Taxa de organizare a licitaţiilor şi 

loteriilor pe teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale 

142211 5,0 5,0   

Plata pentru certificatele de urbanism 

şi autorizările de construire sau 

desfiinţare în bugetul local de nivelul I 

142215 15,0 15,0   

Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public încasată în 

bugetul local de nivelul I 

142252 44,0 44,0   

2. Impozit pe venit 111000 607,0 607,0   

 Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 607,0 607,0   

3. Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată 
142310 213,6  213,6  

4. Transferuri de la bugetul de stat 

- Transferuri curente primite cu 

destinaţie generală între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul I 

- Transferuri curente primite cu 

destinaţie specială între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul I pentru 

învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, speial și 

complementar (extrașcolar) 

191231 

 

 

 

 

191211 

2908,4 

618,3 

 

 

 

 

2290,1 

2908,4 

618,3 

 

 

 

 

2290,1 

  

II.   Cheltuieli - total 00.00 5128,9 4915,3 213,6  

1. Servicii  de stat  cu  destinaţia  

generală 
01 1003,9 1003,9   

2. Cheltuieli  pentru  sfera  socială: 

- învăţământul 

 Gradinita nr.24 

 Contabilitatea centralizată 

- cultura şi sportul 

- asistenţa socială 

 

 

09 

 

 

08 

10 

 

3371,8 

2583,7 

2443,7 

140,0 

717,1 

71,0 

3218,2 

2430,1 

2290,1 

140,0 

717,1 

71,0 

153,6 

153.6 

 

 

 

 

 

 

3. Gospodăria comunală şi 

gospodăria de exploatare a fondului 

de locuinţe 

06 753,2 693,2 60,0  

5. Deficit/excedent (+ , -)  -500,0 -500,0   

6. Servicii generale economice si 

comerciale 
04 +500.0 +500.0   
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Anexa nr. 2 

la  Decizia  Consiliului  sătesc  Coloniţa  

 Nr.   din  2016 

Cotele  impozitelor  şi  taxelor  locale ,  ce  vor  fi  încasate  la  bugetul satului  Coloniţa 

Denumirea  impozitelor  

şi  taxelor  locale 
Capit. 

Parag. 

 
 

Obiectul impozitarii 
 

Cota  

 Impozitării 

 

 

Impozit funciar pe teren  

cu  destinaţia agricolă 

 

Terenuri ocupate  de 

obiecte acvatice 

114. 1 

Terenuri  cu  destinaţie  

agricolă 

- cu  indicii  cadastrale 

- în lipsa indicilor  

cadastrale 

Suprafaţa acvatică 

1.5 lei pentru 1 gr-hectar 

 

110 lei pentru 1 ha 

 

115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică 

Impozit funciar pe 

ternurile cu altă 

destinaţie decît cea 

agricolă 

114. 2 

  

Terenurile  destinate  

industriei, 

transporturilor,etc 

 

 

 

10  lei  pentru  100 m.p. 

Impozit  funciar încasat  

de  la  persoanele  fizice 

  

114.3 

 Terenuri atribuite in 

extravilan(gradini) 

 1 leu pentru 100 m.p. 

Impozitul  funciar  pe  

paşuni  şi  fîneţe 
114.  6 

Terenuri destinate finetelor 

si pasunilor 

-cu indici  cadastrali 

 

-in lipsa indicilor cadastrali 

 

 

0.75 lei pentru 1 gr. hectar 

 

55 lei pentru un ha 

 

Impozitul  funciar pe  

terenurile  cu  destinaţia 

agricolă  de la  gospo -

dăriile  ţărăneşti (de 

fermieri) 

114.  7 

Terenuri  cu  destinaţie  

agricolă 

- cu  indicii  cadastrale 

- în lipsa indicilor  

cadastrale 

 

 

1,5 lei pentru 1gr-hectar 

 

110 lei pentru 1 hectar 

Impozitul pe bunurile  

imobiliare  ale 

personelor  juridice 

114. 10 

Bunurile imobile 

neevaluate de OCT 

conform valorii estimate 

0,1 % din baza impozabila a bunurilor 



Impozit pe bunurile 

imobiliare 
114.14 

a)Pentru bunurile 

imobiliare cu destinatie 

locativa 

(apartamente,case de locuit 

individuale,tere- 

nurile aferente acestor 

bunuri) 

 

b)Loturile intovarasirilor 

pomicole cu sau fara 

constructii amplasate  

pe ele 

c)Pentru terenurile agricole 

cu constructii amplasate pe 

ele    

  

d)Pentru  cladirile si 

constructiile cu destinatie 

agricola ale agentilor 

economici  

 

e)Pentru bunurile 

imobiliare cu alta destinatie 

decit cea agricola,inclusiv 

exceptind garajele si 

terenurile pe care acestea 

sint amplasate si loturile 

intovarasirilor pomicole cu 

sau fara constructii 

amplasate pe ele                 

f)garajele si terenurile 

pe care acestea sint 

amplasate. 

 

0,05% din baza impozabila a bunurilor 

imobiliare 

 

 

 

 

 

 

0,2% din baza impozabila a bunurilor 

imobiliare 

 

 

0,2% din baza impozabila a bunurilor 

imobiliare 

 

 

0,1% din baza impozabila a cladirilor si 

construcţiilor 

 

 

 

 

0,1% din baza impozabila a bunurilor 

imobile 

 

 

 

 

 

 

0,1 din baza impozabila a bunrurilor 

 imobile 
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Anexa nr . 5 

la  Decizia  Consiliului  sătesc  Coloniţa  
 Nr. _  din  2016 

Efectivul  limită  al  statelor  de  personal 

din  instituţiile  publice 

finanţate  de la  bugetul  satului Coloniţa 

 

Denumirea  instituţiei Total  
numărul  

de  
unităţi 

Inclusiv: 

buget Din contul  
mijloacelor  

speciale 

Activitatea consiliilor locale 03.01.0111 9 9 - 

Dezvoltarea culturii 85.02.0820 7 7 - 

Educatia timpurie 88.02.0911 31.75 31.75 - 

Servicii generale in educatie 88.13.0960 2 2 - 
Alte servicii de protectia sociala 90.10.1012 1 1 - 
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Anexa nr . 3 
la  Decizia  Consiliului  sătesc  Coloniţa  

 Nr. _din  2016     

Resursele şi cheltuielile bugetului local conform cladificaţiei funcţionale şi pe 

programe 

Articol  

Alineat 

Suma 

mii lei 
Deviz de cheltuieli 

Exercitarea guvernării   03.01.0111 

211000 423,3 Remunerarea muncii 

212100 84,4 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

212210 16,5 
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi 

angajaţi pe teritoriul ţării 

273500 3,0 
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului 

222110 29,0 Energia Electrică                                                  

222130 164,7 Energia termică                                                    

222140 2,6 Apă şi canalizare  

222210 3,6 Servicii informaţionale 

222220 20.0 Servicii  de telecomunicaţie 

222400 5,0 
Servicii de transport (plata taxei pentru drumuri, asigurarea obligatorie, revizia 

tehnică…) 

222500 14,4 Servicii de reparaţii curente 

222710 8,6 Deplasări  de serviciu în interiorul tarii 

222990 35,0 Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate 

331110 48,0 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 

333110 3,0 Produse alimentare 

335110 15,0 Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri 

336110 30.0 Materiale si obiecte de uz gospodaresc si rechizite de birou 

 Total  - 906,1 mii lei 

Educatia timpurie 88.02.0911 

211000 1155,9 Remunerarea muncii 

212100 265,1 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

212210 51,9 
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi 

angajaţi pe teritoriul ţării 

273500 5,0 
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului 

222110 116,0 Energia Electrică                                                  

222130 165,2 Energia termică                                                    

222140 75,0 Apă şi canalizare                                                   

222210 3,6 Servicii informaţionale 

222220 2,4 Servicii  de telecomunicaţie 

222500 14,0 Servicii de reparaţii curente 

222810 6,0 Servicii medicale 

222990 7,0 Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate 

316110 5,0 Procurarea uneltelor şi  sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 

333110 483,6 Produse alimentare 



334110 10,0 Medicamente şi materiale sanitare 

335110 3,0 Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri 

336110 50,0 Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 

337110 15,0 Procurarea materialelor de construcţie 

339110 10,0 Procurarea altor materiale 

Total – 2443,7 mii lei 

Dezvoltarea culturii 85.02.0820 (biblioteca) 

211000 26,7 Remunerarea muncii 

212100 5,7 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

212210 1,1 
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi 

angajaţi pe teritoriul ţării 

Total – 33,5 mii lei 

 
Servicii generale in educatie 88.13.0960 

211000 90,0 Remunerarea muncii 

212100 17,2 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

212210 3,3 
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi 

angajaţi pe teritoriul ţării 

222210 12,5 Servicii informaţionale 

222500 4,0 Servicii de reparaţii curente 

222710 3,0 Deplasări  de serviciu în interiorul tarii 

336110 10,0 Materiale si obiecte de uz gospodaresc si rechizite de birou 

Total – 140,0 mii lei 

 
Dezvoltarea culturii 85.02.0820 

211000 182,8 Remunerarea muncii 

212100 39,0 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

212210 7,6 
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi 

angajaţi pe teritoriul ţării 

222110 73,0 Energia Electrică  

222140 17,0 Apă şi canalizare  

222990 100,0 Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate 

314110 100,0 Procurarea maşinilor şi utilajelor 

316110 100,0 Procurarea uneltelor şi  sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 

335110 15,0 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri 

336110 20,1 Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 

Total – 654,6 mii lei 

Sport 86.02.0812 

222990 15,0 Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate 

Total – 15,0 mii lei 

Tineret 86.03.0813 

222990 14,0 Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate 

Total – 14,0 mii lei 



Alte servicii de protectia sociala 90.10.1012 

211000 49,0 Remunerarea muncii 

212100 9,6 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

212210 1,9 
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi 

angajaţi pe teritoriul ţării 

336110 10,5 Materiale si obiecte de uz gospodaresc si rechizite de birou 

Total – 71,0 mii lei 

Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75.02.0620 

222990 753.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total – 753,2  mii lei 

 

 

Activitatea consiliilor locale    0102.0111 

281900 46.8 

plata indemnizațiilor aleșilor locali pentru participare la ședințe ale 

consiliului/comisiei 

Total – 46,8  mii lei 

 

 

 

 

 

 

Anexa   nr .4    
  la  Decizia  Consiliului  sătesc  Coloniţa  

 Nr. ___din 2016 

Nomenclatorul  tarifelor  pentru  prestarea  serviciilor 

  contra  plată  de  către  instituţiile  publice  finanţate  de  la  bugetul  

satului Coloniţa 

Nr d/o Tipul  
,categoria 

Denumirea  serviciilor Costul  serviciilor 

1 310 
Categoria  002 

Plata  pentru  arenda  încăperi  în  incinta  primăriei    
- Primăria s. Coloniţa 

Conform  Legii  Bugetului 

2 12 
Categoria 001 

Plata  părinţilor   pentru  grădiniţa 
Grădiniţa nr 24 Coloniţa 

6.25 lei pentru 1 zi 

Secretar al Consiliului                                          Claudia Oleacu 



 

         REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA 

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU 

PRIMĂRIA 
 

 
РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  

КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

ПРИМЭРИЯ 

 

D  E C I Z I E   Nr.  

                                           Din    

 

Cu  privire  la  acordarea  ajutorului 

material  cetăţenilor  s. Coloniţa” 

 

În legătură cu adresarea cetățenilor: Cașaliov Condrat, Tofan Nina privind 

acordarea ajutorului material și situația creată în urma decesului cet. Balînscki 

Lidia, acţionînd în temeiul  art 14(2) liter „n” ,art 81 al Legii Republicii Moldova 

nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind  administraţia publică locală”,art. 18 şi 27 din 

Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 “Privind finanţele publice 

locale”, în conformitate cu prevederile Regulamentului “Privind utilizarea 

mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei s. Coloniţa” , aprobat prin Decizia 

Consiliului local nr.13/1 din 19.12.2007, Consiliul s.Coloniţa  

DECIDE: 

 

 

1. Se acordă ajutor material cetățenilor: Cașaliov Condrat și Tofan Nina a 

cîte 500.00 lei, și cet. Caraman Ana suma de 1600,00 lei din contul mijloacelor 

Fondului de Rezervă (F1F3 0169, P1P2 0802, cod eco 281900). 

 

2.Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin Olga) va efectua 

modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2016, conform prevederilor 

prezentei  decizii. 

 

3.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia buget, finanţe, economie şi 

reforme vor asigura controlul îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii. 

 

 

AU VOTAT: Pentru -,împotrivă - , s-au  abţinut -.          

 

 

        Preşedintele şedinţei                          

   

        Contrasemnat:     

        Secretar al  Consiliului                             Claudia    Oleacu 



 

         REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA 

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU 

PRIMĂRIA 
 

 
РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  

КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

ПРИМЭРИЯ 

 

D  E C I Z I E   Nr.  

                                           Din    

 

 

Cu  privire  la  casarea mijloacelor fixe 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor 

uzate raportate la fondurile fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 

12.05.1998, art.14, art.19(3), art.77 ale Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” Consiliul s. Coloniţa  

DECIDE: 

 

1. Se acceptă casarea mijloacelor fixe: boilerilor Ariston și Gorenjic. 

 

2. Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin O) va efectua modificările de 

rigoare în bugetul s. Coloniţa  pe anul 2016, conform prevederilor prezentei  

decizii. 

 

 

3. Primarul (dna Zaporojan Angela) şi Comisia buget, finanţe, economie şi 

reforme  vor  asigura  controlul  îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii. 

 

 

AU    VOTAT: Pentru -  ,  împotrivă - ,  s-au  abţinut -.          

 

          Preşedintele    şedinţei                

    

 Contrasemnat. 

Secretar al  Consiliului                                        Claudia    Oleacu 



 

         REPUBLICA  MOLDOVA 

CONSILIUL  SĂTESC COLONIŢA 

MUNICIPIUL  CHIŞINĂU 

PRIMĂRIA 
 

 
РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  

КОЛОНИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

ПРИМЭРИЯ 

 

D  E C I Z I E   Nr.  

                                           Din    

 

Cu  privire  la  acordarea  premiului 

colaboratorilor institutiei Gradinita 

Cresa nr. 24 din s. Coloniţa” 

 

În legătură cu demersul comitetului sindical din cadrul gradinitei nr.24 

privind acordarea unui premiu banesc in legatura cu sarbatorile de iarna, acţionînd 

în temeiul  art 14(2) liter „n” ,art 81 al Legii Republicii Moldova nr 436-XVI din 

28.12.2006 “Privind  administraţia publică locală”,art. 18 şi 27 din Legea 

Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 “Privind finanţele publice locale”, , 

Consiliul s.Coloniţa  

DECIDE: 

 

 

1. Se acordă premiul banesc in limitele economiei formate la salariu in 

marime de 1 200,00 lei fiecarui colaborator al institutiei de educatie timpurie 

conform listei prezentate de catre conducatorul institutiei nr.24 din s. Colonita. 

 

2.Contabilitatea centralizată (contabil-şef Glijin Olga) va efectua 

modificările respective în bugetul s. Coloniţa pe anul 2016, conform prevederilor 

prezentei  decizii. 

 

3.Primarul (dna Zaporojan Angela ) şi comisia buget, finanţe, economie şi 

reforme vor asigura controlul îndeplinirii  prevederilor  prezentei  decizii. 

 

 

AU VOTAT: Pentru -,împotrivă - , s-au  abţinut -.          

 

 

        Preşedintele şedinţei                          

   

        Contrasemnat:     

        Secretar al  Consiliului                             Claudia    Oleacu 

 
 


