
   

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          
            Proiect 

DECIZIE nr. ________ 

din ___________ 2022 

 

Cu privire la modificarea bugetului  

Primăriei mun. Soroca pentru anul 2022 

 

 

 Întru executarea prevederilor Legii nr. 258/2022 privind modificarea Legii  

Bugetului de Stat pe anul 2022 nr. 205 din 06.12.2021, în temeiul Legii finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 28 al Legii nr. 397/2003 

privind finanţele publice locale, art. 4 alin. 1 din Legea nr. 435/2006 privind 

descentralizarea administrativă,  art. 6 din Legea cu privire la actele normative nr. 

100/2017, art. 14 (2) n) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul Municipal DECIDE: 

1. În pct. 1 al deciziei Consiliului municipal nr. 17/7 din 25.05.2022 cifra  

„85520,4” se substituie cu cifra „85620,4” şi cifra „102120,4” se substituie cu cifra 

„102220,4”. 

 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, secretarul C/m 

 

_____________ I. Barbaroş, specialist principal 

 

 

 

 

 
 
 



Anexa nr. 1 

                                                                                                      la decizia C/m  

nr. ___ din ____ 

 

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului Primăriei 

 mun. Soroca pentru anul 2022 

 

 

   

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 85620,4 

Inclusiv: 

- transferuri de la bugetul de stat   48184,2 

II. CHELTUIELI, total 2+3 102220,4 

Inclusiv: Cheltuieli curente, total  102220,4 

Transferuri acordate între bugetele locale  - 

Transferuri capitale, în total  - 

III. SOLD BUGETAR  1-2+3 -16600,0 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 +16600,0 

Inclusiv: conform clasificaţiei economice (k3) 415  

Rambursarea împrumuturilor recreditate instituţiilor 

nefinanciare 

471320 1799,6 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi 

bugetele locale 

563120 -1779,6 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei a. 2022 910 16621,0 

Sold mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 930 21,0 

 

 

 

 

Secretarul C/m Soroca    Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la decizia C/m 

nr. ___ din ______ 

 

Componenţa veniturilor bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2022 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, mii lei 

Venituri total: inclusiv   85620,4 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 25972,9 

Impozitul funciar 1131 33,9 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 3332,2 

Taxe pentru servicii specifice 1144 5321,6 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate (patenta) 1145 640,0 

Defalcări de la venit 1412 - 

Renta 1415 202,0 

Certificate de urbanism, loterii 1422 30,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 1423 1620,0 

Donaţii voluntare interne pentru instituţiile bugetare 1441 0 

Alte venituri încasate 1451 0 

Transferuri primite de la bugetul de stat, inclusiv: 1912 48184,2 

- cu destinaţie specială 

- cu destinaţie generală  

44442,7 

3741,5 

Transferuri primite de la bugetul local de nivelul II şi 

bugetul local de nivelul I 19314 125,0 

Dobânda de la creditul acordat (BERD) 

care vor fi transferate de la SA „Regia Apă-Canal 

Soroca” la Primărie şi de la Primărie la Ministerul 

Finanţelor 1411 58,6 

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru 

proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul de 

nivelul I  100,0 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului municipal   Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Anexa nr.3 

                                                                                              la decizia C/m 

nr. 17/6 din 27.05.2022 

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului Primăriei mun. Soroca 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pentru anul 2022 

   

Denumirea Cod 
Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   102220,4 

          inclusiv cheltuieli de personal   37203,4 

     Investiţii capitale, în total    

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 6857,3 

      Resurse, total    

            Resurse generale 1 6798,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 

(inclusiv 5 mii lei mijloace colectate) 2 0 

Dobândă de la credit (BERD)  58,6 

      Cheltuieli, total   6857,3 

Exercitarea guvernării 0301 7471,7 

Centrul CISC (chişeul unic) 00009 400,0 

Datorii interne BERD 1703 58,6 

Gestionarea fondurilor de rezervă  0802 327,0 

Administrarea patrimoniului de stat 0169 -1500,0 

ADR Fondul consolidarea capacităţilor oraţşelor-poli  100,0 

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 03 610,0 

Resurse, total  610,0 

Resurse generale  1 610,0 

Cheltuieli, total  610,0 

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 610,0 

Servicii în domeniul economiei 04 15784,9 

      Resurse, total    

     Resurse generale (transferuri)  1 15784,9 

Cheltuieli, total:  15784,9 

Dezvoltarea drumurilor 6402 15784,9 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 26699,4 

      Resurse, total   26699,4 

           Resurse generale 

(inclusiv transferuri  - 3741,5 mii lei) 1  



      Cheltuieli, total   26699,4 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 20979,4 

Inclusiv: Contribuţia Primăriei „Comunitatea mea”. 00436 600,0 

Inclusiv: Acțiuni de capturare și sterilizare a câinilor 

maidanezi 7502/00445 200,0 

ZEL 7503 3020,0 

Iluminarea stradală 7505 2700,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 6866,1 

      Resurse, total   6866,1 

            Resurse generale  (inclusiv transferuri cu destinaţie 

specială 2636,1 mii lei) 1 6846,1 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 20,0 

      Cheltuieli, total  8 6866,1 

Dezvoltarea culturii 8502 2500,0 

Sport 8602 2951,1 

Tineret 8603 200,0 

Centrul „Acasă” 8605 235,0 

Stadionul municipal, teren minifotbal şi volei 8602/355 830,0 

Muzeul de Istorie și Etnografie municipiul Soroca 0820/8503 150,0 

Învăţământ 09 42951,9 

      Resurse, total   42951,9 

     Resurse generale (inclusiv cu destinaţie specială – 

32389,4 mii lei) 1 41351,9 

   Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1600,0 

      Cheltuieli, total   42951,9 

Educaţie timpurie 8802 42951,9 

Protecţia socială 10 2450,8 

      Resurse, total   2450,8 

       Resurse generale 

(Inclusiv transferuri cu destinaţie specială – 212,3 mii lei) 1 2325,8 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 125,0 

      Cheltuieli, total   2450,8 

Asistenţă socială a persoanelor (nou născuţi) 9006 500,0 

Protecţie socială  (cantine sociale, servicii stomatologice, 

ajutoare băneşti) 9019 998,5 

Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 

(Centrul „Revenire”) 9012 540,0 

Mediatorul comunitar 9019 212,3 

Casa speranţelor  200,0 

 

Secretarul consiliului     Marcel BUŞAN 

        

 



 
 

Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea bugetului Primăriei 
 mun. Soroca pentru anul 2022” 

 

 
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: 

Întru executarea prevederilor art. 28 al Legii privind FPL nr. 397/2003 a apărut 
necesitatea revizuirii cheltuielilor şi a  utilizării în termeni optimi a mijloacelor băneşti 
din soldul de la situaţia 01.01.2022, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, cu modificări ulterioare. 

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

Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

1) Necesităţile parvenite pentru modificarea bugetului pentru anul 2022, după cum 
urmează: 

Total venituri: 100,0 mii lei 
- Venituri  - 100,0 mii lei (granturi primite) 
- Cheltuieli  - 100,0 mii lei, granturi primite pentru proiecte de la guvernele altor 

state. 
2) În procesul executării bugetului a parvenit necesitatea de a modifica bugetul 

după cum urmează: 
-  amenajarea – gr. 6     +1000,0 mii lei; 
- sport, cultură, artă – gr. 8       -200,0 mii lei 
- învăţământ - gr. 9        -800,0 mii lei 
descifrarea mai detaliată se redă suplimentar în nota la această decizie. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Modificările prezentate sunt necesare pentru a aduce în concordanţă, partea de venituri 
cu partea de cheltuieli ale bugetului primăriei pe anul 2022. 
Descifrarea modificărilor se redă în informaţia suplimentară. 

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

Legea nr. 258/2022 privind modificarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2022 nr. 
205 din 24.12.2021; Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, Legea nr. 
436/2006 privind administraţia publică locală. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul de decizie pe site-ul oficial al Primăriei mun. Soroca şi discutat în 
audieri publice. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Nu e cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu e cazul 

10. Constatările expertizei juridice 

Corespunde prevederilor legale 

11. Constatările altor expertize 

Nu e cazul. 

         

 Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar 

 

 

 
 

 
 



Informaţia  

privind modificarea bugetului pentru anul 2022 
 

Venituri 

Granturi primite de la guvernele altor state +100,0 mii lei 
 

 
Cheltuieli: 
 

Grupa 1 (administraţia publică) +100,0 mii lei 
 
Grupa 6 (amenajarea teritoriului) +1000,0 mii lei 

Inclusiv: salarizarea muncitorilor +500,0 mii lei 
             (450,0 mii lei, Fondul social -50,0 mii lei) 

 
Lucrări de reparaţie a trotuarelor +500,0 mii lei. 
 

Grupa 8 (cultura, sport) 
Stadionul municipal -200,0 mii lei 

 
Grupa 9 (învăţământ) – 800,0 mii lei (din surse aprobate pentru acoperişul IET 
nr. 5). 

 
 
 

 
Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar 


