
   

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           

CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          
            Proiect 

DECIZIE nr.________ 

din “____” _____________ 2021 
 
Audierea Raportului privind executarea bugetului  
Primăriei Soroca pentru I semestru al anului 2021 

 
 
 Întru executarea prevederilor art. 32 f) al Legii privind finanţele publice locale 

nr. 397-XV din 16.10.2003, în temeiul art. 14 (2) n3) al Legii privind administraţia 
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul municipal DECIDE: 

 
1. Se ia act de Raportul  privind executarea bugetului  pentru I semestru al 

anului 2021: 

 a) la venituri în sumă de 36520,6 mii lei; 
 b) la cheltuieli: 

 - de casă în sumă de  27959,1 mii lei; 
 - reale în sumă de 26815,0 mii lei. 
 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică şi intră în vigoare prin 
publicarea în Registrul de Stat al Actelor Locale. 

 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI      
 

SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 
 
 

 
Elaborat:   

______________Gh. Mînăscurtă, viceprimar 

 
Coordonat:  

 

____________ L. Pilipeţchi, primar 

 

Avizat:  
 

____________ M. Buşan, secretar C/m 

 

____________ I. Barbaroş, juris 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Notă informativă 
 la proiectul de decizie „Audierea Raportului privind executarea bugetului 

Primăriei mun. Soroca pentru I semestru al anului 2021” 
 
 

 Pentru anul 2021 au fost planificate venituri în sumă de 67467,0 mii lei şi 
rectificat planul pe parcursul anului până la 69103,2 mii lei, din care transferuri de 

la bugetul de stat 40296,0 mii lei. 
 Pe tipuri de venit situaţia este următoarea: 
           (mii lei) 

Tipul de venit 

 

Cod Plan Execut

at 

Devieri faţă de: % 

executa
t faţă 

de 

planul 

aprobat 

% 

faţă 
de 

preciz

at 

aprobat precizat plan 

aprobat 

plan 

precizat 

Venituri, total  67467,0 69103,2 36520,6 -
30946,4 

-32582,6 54,1 52,8 

Inclusiv:         

Impozit pe 

venitul 

persoanelor 

fizice 

111110 18000,0 18000,0 11019,1 -6980,9 -6980,9 61,2 61,2 

Impozit de la 
PF declarat şi 

achitat 

111121 290,0 290,0 353,7 +63,7 +63,7 122,0 122,0 

Impozit pe 

venit din 

domeniul 

comerţului 

111124 85,0 85,0 65,3 -19,7 -19,7 76,8 76,8 

Impozit pe 

venit persoane 
fizice în 

domeniu 

transportului 

rutier în regim 

de taxi 

111125 - - 5,0 +5,0 +5,0 - - 

Impozit pe 
venit aferent 

operaţiunilor 

de predare în 

posesie ori 

folosinţă a 

propriet. 
Imobiliare 

111130 23,4 23,4 25,4 +2,0 +2,0 108,5 108,5 

Impozit pe 

venit, total 

1111 18398,4 18398,4 11468,5 -6929,9 -6929,9 62,3 62,3 

Impozit 

funciar pe 

teren al 

persoanelor 
juridice şi 

fizice 

113161 28,0 28,0 0,6 -27,4 -27,4 0,02 0,02 

IF pe terenuri 

al persoanelor 

juzice 

(cetăţeni) 

113171 2 2 1,4 -0,6 -0,6 70,0 70,0 

Impozit pe 
bunuri 

imobiliare a 

persoanelor 

juridice 

113210 230,0 230,0 -1,9 -231,9 -231,9 0 0 



Impozit 

bunuri 

imobiliare  
 

persoane fizice 

113220  
5,0 

5,0 0,4 -4,6 -4,6 8,0 8,0 

Impozit b/i 

achitat de p/j 

şi fizice 

înregistrate în 

calitate de 
întreprinzător 

din valoarea 

estimativă a 

bunurilor 

imobiliare 

113230 900,0 900,0 177,8 -722,2 -722,2 19,7 19,7 

Impozit b/i 
achitat de p/f 

din valoarea 

estimată a 

bunurilor 

imobiliare 

113240 1100,0 1100,0 909,8 -190,2 -190,2 82,7 82,7 

Impozit pe 

proprietate, 
total: 

113 2265,0 2265,0 1088,1 -1176,9 -1176,9 48,0 48,0 

Taxa de piaţă 114411 500,0 500,0 394,6 -105,4 -105,4 78,9 78,9 

Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului 

114412 650,0 650,0 326,9 -323,1 -323,1 50,3 50,3 

Taxa pentru 

prestarea 

serviciilor de 

transport auto 

114413 90,0 90,0 39,3 -50,7 -50,7 43,7 43,7 

Taxa de 
plasare a 

publicităţii 

114414 8,6 8,6 -17,4 -26,0 -26,0 0 0 

Taxa pentru 

dispozitive 

publicitare 

114415 250,0 250,0 161,1 -88,9 -88,9 64,4 64,4 

Taxa pentru 

parcare 

114416 16,0 16,0 7,0 -9,0 -9,0 43,8 43,8 

Taxa pentru 
unităţile 

comerciale 

114418 2558,0 2558,0 1655,3 -902,7 -902,7 64,7 64,7 

Taxa pentru 

cazare 

114421 70,0 70,0 22,9 -47,1 -47,1 32,7 32,7 

Taxa pentru 

aplicarea 

simbolicii 
locale 

114423 2,0 2,0 0,4 -1,5 -1,5 20,0 20,0 

Taxa pentru 

patenta de 

întreprinzător 

114522 800,0 800,0 501,2 -298,7 -298,7 62,6 62,6 

Impozite şi 

taxe pe 

mărfuri şi 

servicii, total 

114 4944,6 4949,6 3091,3 -1853,2 -1853,3 62,5 62,5 

Granturi 
curente 

primite de la 

guvernele altor 

state 

131123 0 0 0 0 0 0 0 

Granturi 

primite, total 

131 0 0 0 0 0 0 0 

Dobânzi 
încasate la 

împrumuturile 

acordate 

141143 69,2 69,2 - -69,2 -69,2 0 0 

Defalcări de la 

profitul net al 

într. De stat 

141233 72,0 72,0 0,5 -71,5 -71,5 0,7 0,7 



Arenda 

terenurilor cu 

altă destinaţie 

141533 100,0 100,0 115,6 +15,6 +15,6 115,6 115,6 

 
Redeventa din 

consecionarea 

activelor şi 

terenurilor 

141543 - - 1,2 +1,2 - - - 

Venituri din 

proprietate, 

total 

141 241,2 241,2 117,3 -123,9 -123,9 48,7 48,7 

Taxa de 

organizare a 

licitaţiilor şi 

loteriilor 

142211 15,0 15,0 -16,7 -31,7 -31,7 0 0 

Plata pentru 

certificate de 

urbanism 

142215 12,0 12,0 9,0 -3,0 -3,0 75,0 75,0 

Venituri din 
vânzarea 

mărfurilor şi 

serviciilor, 

total 

142 2885,0 2885,0 1217,8 -1667,2 -1667,2 42,2 42,2 

Încasări de la 

prestarea 
serviciilor cu 

plată 

142310 2885,0 2885,0 1225,5 -1659,5 -1659,5 42,5 42,5 

Amenzi şi 

sancţiuni 

contravenţion

ale 

143130        

Amenzi şi 

sancţiuni, 
total 

143        

Alte venituri 145142 6,0 6,0 7,2 +1,2 +1,2 120,0 120,0 

Alte venituri, 

total 

145 6,0 6,0 7,2 +1,2 +1,2 120,0 120,0 

Transferuri cu 

destinaţie 

specială 

pentru IET 

191211 27766,9 27766,9 15816,3 -

11950,6 

-11950,6 56,9 56,9 

Transferuri cu 

destinaţie 
specială 

pentru 

mediatori 

comunitari 

191212 205,1 205,1 28,9 -176,2 -176,2 14,1 14,1 

Transferuri cu 

destinaţie 
specială 

pentru şcoala 

sportivă 

191213 2276,1 2276,7 1089,1 -1187,6 -1187,6 47,8 47,8 

Transferuri cu 

destinaţie 

specială 

pentru 
infrastructura 

drumurilor 

191216 4247,9 4247,9 96,0 -4151,9 -4151,9 2,2 2,2 

Transferuri cu 

destinaţie 

generală 

191231 4113,8 4113,8 2468,3 -1645,5 -1645,5 60,0 60,0 

Alte 

transferuri cu 
destinaţie 

generală 

 

191239        

Transferuri 

capitale 

primite cu 

destinaţie 

191220 0 1635,0 0 -1635,6 -1635,6 0 0 



Transferuri, 

total 

191 38609,8 40246,0 19498,5 -
19111,3 

-20747,5 48,4 50,5 

 

Transferuri de 
la APL nivelul 

II 

 
193410 

 
50,0 

 
50,0 

 
31,3 

 
-18,6 

 
-18,6 

 
62,6 

 
62,6 

Transferuri de 

la APL nivelul 

II, total 

193        

Donaţii 

voluntare 
pentru 

cheltuieli 

curente 

144114 20,0 20,0 0 0 0 0 0 

Donaţii 

voluntare, 

total 

144 20,0 20,0 0 - - - - 

 

 Partea veniturilor în I semestru al anului 2021 s-a îndeplinit la nivel de 52,8 % 
faţă de planul precizat. 

 Suma totală a veniturilor încasate s-a  înregistrat într-un mod variabil, cea mai 
mare parte din veniturile executate constituie impozitul pe venit reţinut de la salariu 
(11110) în sumă de  11019,1 mii lei sau cu 61,2 % faţă de planul precizat pe I 

semestru, se scontează o executare semnificativă faţă de planul aprobat. 
 În perioada I semestru al anului 2021 au fost suplimentar alocate transferuri 
curente primite cu destinaţie capitală în sumă de 1635,6 mii lei, care au fost 

îndreptate, după cum urmează: 
- 1000,0 mii lei – la reparaţia drumurilor locale; 

- 191,6 mii lei – studiu de fezabilitate a staţiei de epurare în mun. Soroca; 
- 444,0 mii lei – reparaţia stadionului municipal. 

 La situaţia din 01.07.2021 impozitul de la persoane fizice declarat şi achitat 

este supraîndeplinit cu 122,0 % ce în sumă constituie 63,7 mii lei. 
 Totodată este în creştere şi taxa pentru unităţi comerciale, îndeplinirea fiind 
1655,3 mii lei sau 64,7 %. 

 La impozitul pe venit aferent operaţiunelor de predare în posesie a proprietăţii 
imobile este o supraîndeplinire cu +2,0 mii lei faţă de suma aprobată. Aici au fost 

achitate datoriile contractuale pe anii precedenţi. 
  

- Impozitul pe venit de la persoane fizice în domeniul transportului rutiere în 

regim taxi – este îndeplinit în sumă de 5,0 mii lei, este un impozit nou şi nu este 
posibil de a examina baza impozabilă din aceste considerente nici n u a fost aprobat 

în buget.  
 - Impozitul pe bunurile imobiliare a persoanelor juridice este neîndeplinit în I 
semestru 2021 din motivul cp ultima perioadă de achitare este 25.09.2021 şi se 

calculează sinestătător de agenţii economici. 
 - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de persoane juridice şi fizice 
înregistrate în calitate de întreprinzător este o îndeplinire slabă – 19,7 % sau în sumă 

de 177,8 mii lei, faţă de planul aprobat, din motivul că mulţi agenţi economici au 
sistat activitatea şi nu au achitat sumele necesare. 

 - La fel nu au fost achitate defalcările profitul net al întreprinderilor 
municipale, achitarea este de 0,5 mii lei, doar de la ÎM „Soroceanca”. Restul ÎM sunt 
în faliment, conform datelor raportate. 

 
La art. 113240  „Impozit pe bunurile imobiliare” sau colectat impozite pe 

bunuri imobiliare în sumă de 909,8 mii lei, este o îndeplinire faţă de planul aprobat 
de 82,7 %, aici au fost achitate multe sume în prealabil, precum şi datoriile istorice 
pentru anii precedenţi. La situaţia 01.07.2021 restanţa este în sumă de 615527 lei, 

dintre care datorii pe anii precedenţi în sumă de 453820 lei. 
La situaţia 13.09.2021 restanţa la cei mai mari plătitori este de 260773 lei: 
1. Cebotari L. - 118588 lei (judecată) 

2. Cebotari N. - 29528 lei (judecată) 
3. Cerari R.  - 18979 lei (judecată) 



4. Ferari E.  – 9545 lei (plecat peste hotare) 
5. Gruia V.   – 35495 lei (plecat peste hotare) 

 
6. Cebotari N.  – 9613 lei (judecată) 

7. Pleşca M.  – 5212 lei (judecată) 
8. Pleşco A.   – 14062 lei (plecat peste hotare) 
9. Preida A.   – 21006 lei (plecat peste hotare) 

10. Pleşco M.  – 4734 lei (judecată) 
11. Preda S.  – 4349 lei (judecată) 
12. Preida M.  – 35935 lei (decedată) 

13. Preida N.  – 30184 lei (judecată) 
14. Preida R.  – 22358 lei (decedată) 

15. Preida V.  – 34793 lei (judecată) 
16. Preida V.  – 8109 lei (decedată) 
17. Pleşco I.  – 17305 lei (plecat peste hotare) 

18. Scutari V.  – 17562 lei (plecat peste hotare) 
19. Sarban M.  – 20612 lei (judecată) 

20. Cebotari V.  – 5816 lei (decedat) 
21. Serban M.  – 27693 lei (decedată) 
22. Stoian V.  – 6471 lei (decedat). 

 Au fost atacaţi în instanţa de judecată 108 dosare, 44 au achitat suma 
restanţei în sumpă de 65846,00 lei, dintre care două dosare în sumă de 18,3 mii lei. 
  

Capitolul II. Cheltuieli 
Pentru anul 2021 partea cheltuielilor a fost aprobată în suma totală de 

69967,0 mii lei si precizată în sumă de 71603,2 mii lei. Executarea pe grupele 

principale în I semestru al anului 2021 a fost următoarea: 

                                  (mii lei)                                                                 

Grupa principală Plan 

precizat 

Executat 

cheltuieli 

% executării fata 

de płan: 

De 

casă 

reale chelt. de 

casa 

chelt. 

reale 

1 Servicii de stat cu 
destinaţie generală 
Inclusiv: 

Fondul de rezervă 

7013,8 

 
634,2 

3382,9 2781,9 48,2 39,7 

3 Protectia civilă şi apărarea 
impotriva incendiilor 

610,0 235,7 247,4 38,6 40,6 

4 Gospodăria drumurilor 5247,9 160,7 220,4 3,1 4,2 

Inclusiv: 

Administrarea patrimoniului 

APL 

 
-1000,0 

 
-59,7 

 6,0 
 

 

6 Gospodăria comunală si 

iluminarea stradală 

13561,6 5334,8 3842,5 39,3 28,3 

7 Servicii de sanatate publica 102,8     

8 Cultura, arta, sport si 

activitáti pentru tineret 

6515,0 2331,7 2884,0 35,8 44,3 

9 — Invătământ 36196,0 15821,4 16149,0 43,7 44,0 

10 — Asigurarea şi asistenţa 

socială 

2356,1 911,1 910,0 38,7 38,6 

471 – Rambursarea 

împrumutului recteditat 

instituţii (BERD) 

909,3     



 

563 – Rambursarea 

împrumutului recteditat între 

bugete (BERD) 

 

-909,3 

 
-219,2 

            

 

 

 24,1 

 

Total cheltuieli 71603,2 27959,1 26815,0 39,1 37,5 

7 

 

După cum se vede din tabelă suma cheltuielilor de întreţinere a IET (grupa 

9) este cea mai semnificativă si constituie 56,6 la sută din totalul cheltuielilor. O 
altă grupă principală este gospodăria comunală si iluminarea stradală (grupa 6) 

cu circa 19,1 la sută. 
Cheltuielilele de casă constituie in generał 39,1 % fată de planul precizat 

si variază de la 3,1 % (grupa 4) la 48,2 % (grupa 1). 

Cheltuielile reale sunt mai mici faţă de planul precizat şi variază de la 4,2% 
gr.4 - Gospodăria drumurilor până la 44,3 % la grupa a 8 (Cultura, arta, sport si 

activitáti pentru tineret). 
 

În structură pe articole cheltuielile executate în I semestru al anului 2021 

sunt următoarele: 

Articolul Plan 
precizat 

Executat 
casa 

Executat 

% 

Ponderea 
din 

totalul 
chelt. % 

211 - Retribuirea muncii 27623,9 12816,9 46,4 45,5 

212 - Contributii BASS si 

prime AM 

8141,6 3687,4 45,3 13,1 

222 - Servicii 6825,9 3361,5 49,3 11,9 

243 -Dobânzi la împrumut 69,2 31,4 45,3 0,1 

272 - Prestaţii sociale 1151,0 578,0 50,2 2,1 

273 - Indemnizatii incapacitate 

de muncä 

168,8 75,8 44,9 0,3 

281 — Alte cheltuieli curente 1367,0 128,7 9,4 0,4 

310 Mijloace fixe 16723,5 3433,2 20,3 12,2 

330 — Materiale si produse 

alimnetare 

10532,3 4125,1 39,2 14,6 

371 — Vânzarea terenurilor -1000,0 -59,7 6,0 -0.2 

471 – Rambursarea 

împrumutului recteditat instituţii 

(BRED) 

909,3    

563 – Rambursarea 

împrumutului recteditat între 

bugete (BERD) 

-909,3 508,5   

Total: 71603,2 28178,3 39,4 100,0 
 

După cum se vede din datele tabelei ponderea cea mai mare este la 

cheltuielile de personal 58,6 % (45,5 %+ 13,1 %) din totalul cheltuielilor. 

Pe locul doi sunt stocurile de materiale circulante (14,6 1a sută) şi include: 

procurări de combustibil – 323,3 mii lei, piese de schimb -78,0 mii lei, produse 

alimentare – 2348,8 mii lei, materiale de uz gospodăresc şi rechizite – 604,8 mii 

lei, materiale de constructie -449,0 mii lei, accesorii de pat si îmbrăcăminte – 

14,4 mii lei, alte materiale – 306,8 mii lei. 

La celelalte articole ponderea în cheltuielile totale este nesemnificativă (total 

26,8 %). 

 



 

Procesul de studii educational a fost dificil din cauza pandemiei şi a 

influientat executarea bugetului Primăriei mun. Soroca în total si inclusiv pe 

institutii în parte. 

          1) In I  semestru al  anului 2021 frecventa copiilor în institutiile de     
  educatie timpurie a constituit 103674 zile copii, ori fiecare copil înscris în liste    

 (1300) au frecventat în mediu 80 zile. 
 

 
Pentru întretinerea unui copil s-au efectuat cheltuieli în sumă de 152,61 

lei în mediu pe zi. Din aceste cheltuieli la alimentare — 26,15 lei, ceea ce este   

mai putin fată de norma financiară aprobată prin ordinal Ministerului 
Finantelor cu 0,10 lei (17,5 lei din buget +8,75 lei din plata părintească) . 

             In institutiile de educatie timpurie in perioada de gestiune a anului 2021    
   s-au efectuat reparatii în sumă de 746,9 mii lei şi procurate materiale de uz     
   gospodaresc în sumă de 233,1 mii lei. 

2. Pentru amenajarea municipiului înI semestru al anului 2021 s-au 
cheltuit 4194,4 mii lei şi pentru iluminarea stradală 1140,4 mii lei, inclusiv: 

 
Structura cheltuielilor pentru amenajare este: 

Tipul de cheltuieli Plan 

precizat 

Executat 

casa 

% 

execut. 

Ponderea 

din total 

211 Retribuirea muncii 2298,9 1106,8 48,1 26,4 

212 Contributii BASS si prime AM 673,6 316,2 46,9 7,6 

222 Servicii 734,1 343,9 46,8 8,2 

273 Indemnizatii incapacit. de 

muncă 

10.0 3,9 0,4 0.1 

310 Mijloace fıxe 5200,0 1532,4 29,5 36,5 

330 Materiale 2353,4 891,2 37,9 21,2 

total: 11270,0 4194,4 37,2 100,0 

 

În I semestru al anului 2021 numărul mediu scriptic al lucrătorilor din 
Serviciul de amenajare a constituit 53 persoane cu salariul mediu lunar 

3480,50 lei. 

Cele mai mari procurări în 2021 au fost: 
         -  Statii pentru transport în sumă de 257,1 mii lei 

- Gard la cimitir în sumă de 194,8 mii lei 

- Banci, urne – 184,4 mii lei 

- Semafoare-197,7 mii lei 

-  Plasament pentru cânii vagabonzi – 147,3 mii lei 

- Terenuri de joacă – 479,7 mii lei 

- Projectoare -142,9 mii lei 

- Contoare pentru apă – 67,5 mii lei 

- Lucrari de marcaj rutier -273,8 mii lei 

- Automobil Ford Tranzit- 150,0 mii lei 

 
3) În anul 2021 la compartimentul “Cultura, arta, sport şi activităti pentru 

tineret” s-au efectuat cheltuieli pentru: 

- Şcoala sportivâ — 1132,7 mii lei 

Biblioteci — 1000,8 mii lei 

Centrul „Acasa” — 87,3 mii lei 

Actiuni pentru tineret — 59,3 mii lei 
Actiuni sportive — 51,6 mii lei. 

Total: 2331,7 mii lei. 



 

 

Salariul mediu lunar al lucrătorilor angajati la acest compartiment a 
constituit 4593 lei. 

La Scoala sportivă se antrenează 377 copii în 25 grupe, fiind ghidaţi de 17 
cadre didactice. 

La bibliotecile urbei sunt înregistraţi 11,7 mii cititori. 

Centrul „Acasă" este planificat să fie frecventat de 20 copii. 

 

4) La grupa 10 „Asigurarea şi asistenţa socială" cheltuielile s-au format din: 

- Indemnizatii la naşterea copiilor — 214,0 mii lei, inclusiv pentru 

naşterea: 

a) un copil — 68 familii x 3000 lei = 204,0 mii lei 

b) doi copii o familie x 10000 lei = 10,0 mii lei 

- Alimentarea în cantine — 266,9 mii lei (60 persoane lunar, 27 lei pe zi) 

- Ajutoare din fondul de rezervă — 160,0 mii lei 

- Centrul „Revenire" — 241,3 mii lei 

- Mediatori comunitari — 28,9 mii lei (3 unitati) 

Total: 911,1 mii lei. 

 

Capitollul III. Situaţia decontărilor 

Datoriile Dt au constituit la 01.07.2021 150,4 mii lei (inclusiv “Moldova- 
Gaz” – 117,2 mii lei) si cele Ct respectiv 4878,6 mii lei, din care cheltuieli de 

personal pentru luna VI – 3448,1 mii lei, energia electrică — 134,8 mii lei, apă — 
56,0 mii lei, alimentarea – 347,3 mii lei, pentru materiale — 763,9 mii lei, plata 

parinteasca — 128,5 mii lei. 
Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de gestiune a fost de 

11403,1 mii lei, dar la sfârșitul perioadei de gestiune este de 20084,1 mii lei ( sold 
circulant). 

Se propune spre audiere raportul   privind executarea bugetului pentru I 
semestru al anul 2021: 

 
a) la venituri în sumă de 36520,6 mii lei; 

b) la cheltuieli: 

- de casă în sumă de 27959,1 mii lei 

- reale în sumă de 26815,0 mii lei. 

 

 

Ghenadie Minascurta, viceprimar 



 
 

Nota informativă 
la proiectul de decizie „Audierea Raportului privind executarea bugetului Primăriei 

Soroca pentru I semestru al a. 2021” 
 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Primăria mun. Soroca, Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

Proiectul deciziei a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 32 f) al Legii privind 
finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003 şi informarea consilierilor despre 
rezultatul executării bugetului pentru 1 semestru al a. 2021. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  

Nu e cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Se audiază raportul privind executarea bugetului în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
la partea: 

- veniturilor  - 36520,6 mii lei  
- cheltuielilor: 

de casă – 27959,1 mii lei 
reale – 26815,0 mii lei. 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

Prezentul proiect de decizie este o informaţie cu privire la bugetul  municipal executat în 
I semestru anului curent, cu reflectarea surselor de venit şi destinaţia cheltuielilor în 
primele 6  luni ale anului 2021. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Întru executarea prevederilor art. 32 f) al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV 
din 16.10.2003, în temeiul art. 14 (2) n3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 
436-XVI din 28.12.2006. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Prezentul proiect de decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe  site-ul 
oficial al primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu şi audieri 
publice. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Nu e cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu e cazul 

10. Constatările expertizei juridice: 

Corespunde cerinţelor prevederilor legale. 

11. Constatările altor expertize 

Nu e cazul 

 
 

 
Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar 

 
 

 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/

