PROIECT
D E C I Z I E or. 1/1
din 26 ianuarie 2021

Cu privire la aprobarea proiectelor investi(ionale
pentru anul 2021
in scopul:
dezvoltarii comunitare, imbunatatirii, reabilitarii si renovarii infrastructurii locale,
solutionarii problemelor stringente, crearea unui mediu comfortabil pentru locuitori,
precum si atragerea investitorilor autohtoni si straini In orasul Criuleni.
in temeiul:
art.14 alin.2) lit.(b,f si n) din Legea nr.436/2006 privind administratia publicd locala;
art.17, prioritatea III, lit. a) din Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de
subventionare in dezvoltarea agriculturii si mediului rural;
Hotarirea Guvernului nr.476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
subventiilor pentru imbunatatirea nivelului de trai §i de munca in mediul rural din
Fondul national de dezvoltare a agriculturii si mediului rural;
Hotarirea Guvernului nr.131/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu pr ivire la modul
de selectare si eviderud a proiectelor in cadrul Programului activitdtilor de reintegrare a
tdrii,

Consiliul orasenesc Criuleni
DECIDE:
1. Se aproba proiectele investitionale:

1.1. cu solicitarea subventiei In avans din Fondul national de dezvoltare a agriculturii si
mediului rural (AIPA):
a) "Reabilitarea si amenajarea caii pietonale - bulevardul Biruinta din or. Criuleni";
b) "Achizitionarea unei autospeciale" (tractor multifunctional);
1.2. cu solicitarea finantarii in cadrul Programului activitatilor de reintegrare a tarii:
a) "Reabilitarea trotuarului de pe str. 31 August 1989 din directia Dubasari spre
directia Slobozia-Dusca (partea dreapta);
1.3. cu solicitarea finantarii de la Fondul Ecologic National:
a) "Evacuarea apei pluviale de pe bulevardul Biruinta" prin renovarea canalelor de
deversare a apelor pluviale In riul Nistru;
.
1.4. cu solicitarea finantarii de la Agentia de Dezvoltarea Regionala Centru:
a) ,,Reabilitarea ~i amenajarea bulevardului M. Eminescu";
b) ,,Reabilitarea ~i amenajarea parcului orasenesc".
2. Se aproba alocarea mijloacelor financiare - cofinantare la proiectele investitionale, In
marime de eel putin 20% din suma eligibila a proiectelor, din mijloacele soldului
disponibil al bugetului local Criuleni.
3. Se imputemiceste primarul or. Criuleni, dl Sclifos Mihail cu dreptul de gestionare a
tuturor formalitatilor legate de depunerea dosarelor pentru obtinerea subventiei/finantarii,
precum si cu dreptul de a depune cereri, de a semna contracte/acte si de a solicita
informatii referitor la proiectele investitionale.
4. Executarea prezentei decizii se pune In sarcina primarului or. Criuleni, dl Mihail Sclifos.
Presedintele sedintei
Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie" Cu privire la aprobarea proiectelor investitionale
pentru anul 2021"
Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Primarul orasului Criuleni
2.
Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i finalitatile urmarite
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul art.14 alin.(2) lit.b) lit.f) si lit.n) din Legea nr.436/2006
privind administratia publica locala, art.17, prioritatea III lit. a) din Legea nr.276/2016 cu privire la
principiile de subventionare In dezvoltarea agriculturii in mediul rural, Hotararea Guvemului
nr.476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subventiilor pentru imbunatatirea
nivelului de trai si de munca in mediul rural din Fondul national de dezvoltare a agriculturii si
mediului rural, Hotararea Guvemului nr.131/2014 pentru aprobarea regulamentului cu privire la
modul de selectare si evidenta a proiectelor in cadrul Programului activitatilor de reintegrare a tarii.
Adoptarea actului respectiv consta In atragerea investitiilor in scopul solutionarii problemelor
localitatii.
3.Principalele prevederi ale proiectului ~i evidentierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie " Cu privire la aprobarea proiectelor
investitionale pentru anul 2021" consta in elaborarea proiectelor de investitie privind reabilitarea ~i
imbunatatirea infrastructurii publice, pentru a solicita subventii/finantari in cadrul programelor si
activitatilor adoptate de Guvem.
4.Fundamentarea economico-financiara
Implimentarea proiectului de decizie " Cu privire la aprobarea proiectelor investitionale pentru anul
2021" va permite atragerea investitiilor In suma de circa 3000,0 mii lei, care vor imbunatati nivelul
de trai ~i de munca in localitate.
5.Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeaza in sistemul actelor normative
6.Avizarea ~i consultarea publics a proiectului
in scopul respectarii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenta in procesul decizional,
proiectul deciziei va fi plasatat pe pagina oficiala a Consiliului orasenesc www.primariacriuleni.md.
Vor fi organizate si desfasurate consultari publice ale proiectelor.
7.Constatarile expertizei antieoruptie
in temeiul art.35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.28 alin.(3) din legea
integritatii 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticoruptie de catre autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice si exclude orice element care ar favoriza coruptia.
8.Constatarile expertizei juridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei
juridice de catre jurist. Proiectul deciziei este in concordanta cu art.14 alin.(2) lit.b) lit.f) si lit.n) din
Legea nr.436/2006 privind administratia publica locala , Legea nr.397/2003 privind finantele
publice locale. Structura si continutul actului corespund normelor de tehnica legislativa,
1.

Proiectul deciziei se prezinta comisiilor consultative de specialitate pentru avizare si se propune
Consiliului orasenesc pentru examinare si adoptare in sedinta.

Mihail SCLIFOS

PROIECT
D E C I Z I E nr. 1/2
din 26 ianuarie 2021
Cu privire la corelarea bugetului local
Criuleni pentru anul 2021

in temeiul:
art.24 din Legea nr.397/2003 privind finantele pub/ice locale;
art.55 alin.(5) din Legea nr.181/2014 finantelor pub/ice ~i responsabilttiqii bugetarfiscale;
Legii nr.258/2020 bugetului de stat pe anul 2021;
art.14 alin.2) lit.(n) din Legea nr.436/2006 privind administratia publicd localii,
Consiliul orasenesc Criuleni
DECIDE:
1. Se coreleaza volumul bugetului local Criuleni aprobat pentru anul 2021 cu prevederile
Legii nr.258 din 16 decembrie 2020 bugetului de stat pe anul 2021, modificand
indicatorii aprobati prin decizia Consiliului orasenesc nr.6/4 din 21decembrie 2020 Cu
privire la aprobarea bugetului local Criuleni pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:
1.1 la p.1 la venituri cifrele ,,22757,3" mii lei se substituie cu cifrele ,,24472,3" mii lei, la
cheltuieli cifrele ,,22757,3" mii lei se substituie cu cifrele ,,24472,3" mii lei si la
transferuri de la bugetul de stat cifrele ,,13128,90" se substituie cu cifrele ,,14843,9" mii
lei;
1. 2 anexele nr.1,2,3 la decizia de aprobare a bugetului local se substituie cu anexele 1,2,3 la
prezenta deizie.
2. Prezenta decizie intra In vigoare la data publicarii In Registrul de stat al actelor locale.

Presedintele sedintei

Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

Anexa nr.1
la decizia Consiliului local Criuleni
nr.
din
ianuarie 2021
Indicatorii generali ~i sursele de finantare ale bugetului local Criuleni
Cod
Eco

Denumirea
I. VENITURI, total
inclusiv transferuri de la bugetul de stat
II. CHEL TUIELI, total

Suma, mii
lei

1

24472.3

2+3

24472.3

inclusiv transferuri catre bugetele UAT de nivelul intii
1-

(2+3)
4+5+9

III. SOLD BUGETAR
IV. SURSELE DE FINANtARE, total
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)

561
Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat ~i bugetele locale
Sold mijloace banesti la inceputul perioadei
Sold mijloace banesti la sfirsitul perioadei
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910
930

Tatiana Cantir

Anexa nr.2
la decizia Consiliului local Criuleni
nr.
din
ianuarie 2021

Sinteza veniturilor bugetului local Criuleni pe anul 2021

Denumirea

Cod
Eco
(k4)

V enituri total: inclusiv
Impozit pe venit
Impozitul funciar
Impozitul pe bunurile imobiliare
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional
Taxe pentru servicii specifice (taxe locale)
Taxe pentru patenta de intreprinzator
Renta, plata de arenda
Taxe si plati administrative
Resurse atrase de institutii
Amenzi si sanctiuni contraventionale
Donatii voluntare destinatie reparatie capitala si curente

1111
1131
1132
1133
1144
1145
1415
1422
1423
1431
1442

Suma,
mii lei
24472.3
6494.10
233.10
469.40
3.4
954.10
112.00
10.00
3.8
1279.00
2.4
67.10

.
Denumirea

Cod
Eco

(k4)

Suma,
mii lei

Transferuri curente primite cu destinatie speciala pentru invatamint

1912

11056.50

Transferuri cu destinatie generala catre bugetele UAT de nivelul I

1912

1085.70

Transferuri curente primite cu destinatie speciala pentru infrastructura
drumurilor

1912

986.70

Transferuri capitale primite cu destinatie specials

1912

1715.0
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Tatiana Cantir

Anexa nr.3
la decizia Consiliului local Criuleni
nr.
din
ianuarie 2021
Resursele ~i cheltuielile bugetului local Criuleni
conform clasificatiei functionale ~i pe program

Denumirea

Cod,

Cheltuieli recurente, in total

Suma,
mii lei
24472.30

inclusiv cheltuieli de personal

Investitii capitale, in total
Servicii de stat cu destinatie f!enerala
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoriuui/institutii bugetare
Cheltuieli, total
Exercitarea guvemdrii
Servicii de suport pentru exercitarea guverndrii
Gestionareafondurilor de rezervd si de interventie
Ordine publica # securitate nafionala
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale
lnclusiv:
Statia de salvare pe apd
Servicii in domeniul economiei -transport

01
2944.60
1

2466.60

2

478.00
2944.60

0301

2894.60

0302
0802

50,0

03

784.60

1
2

784.60
784.60

3702

04

784.60

.

Resurse, total
Resurse generale

1

Resurse colectate de autoriuui/institutii bugetare

2

Cheltuieli, total
Dezvoltarea drumurilor
Gospodaria de locuinte

# f!OSpodaria serviciilor

comunale

4253.00
4253.00

6402

4253.00
4253.00

06

3050.00

1
2

3050.00

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare

Cheltuieli, total

3050.00
3050.00

Dezvoltarea gospoddriei de locuinte si serviciilor comunale
lnclusiv:
Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale

7502

1225.00

Jluminarea stradalii

7505

1815.00

A Ii men tare cu apa si canalizare

7503

10.00

Cultura, sport, tineret, culte

# odihnii

08

Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritdti/institutii bugetare

1
2

Cheltuieli, total
Dezvoltarea culturii, biblioteci
Activitati culturale
muzeu
Tineret
"
Inva/amint

8502
8502
8503
8603

Resurse genera/e

1

Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare

2

Cheltuieli, total
Educatie extrascolara

SecretarulConsiliului local

1583.60
965.60
210.00
408.00

09

Resurse, total

Educatie timpurie

1583.60
1583.00
1.00

8802
8814

TatianaCantir

11855.50
11056.50
799.00
11855.50
9121.60
2733.90

Nota informativa
la proiectul deciziei privind corelarea bugetului local pe anul 2021 conform prevederilor Legii
bugetului de stat pe anul 2021 nr.258 din 16 decembrie 2020
1.

Denumirea autorului ~i, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Contabilitatea Primariei orasului Criuleni.
2.
Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i finalitatile urmarite
Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020, suplimentar la transferurile de la
bugetul de stat stabilite initial si aprobate prin Decizia Consiliului oratenesc nr.6/4 din 21.12.2020, au
fost alocate suplimentar mijloace financiare la articolul "Transferuri capitale cu destinatie speciala"
in scopul imbunatatirii infrastructurii localitatilor,
Principalele prevederi ale proiectului ~i evidentierea elementelor noi
Mijloacele banesti au fost alocate in unna demersurilor inaintate, privind necesitatea lmbunatatirii
infrastructurii localitatilor (reparatia trotuarelor - drumurilor, extinderea iluminatului stradal,
instalatiilor de aprovizionare cu apa, canalizare etc.)
3.
Fundamentarea economico-financiara
Corelarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetul local Criuleni se rezuma la ajustarea
acestora cu 1715,0 mii lei fata de alocatiile aprobate, dupa cum urmeaza:
1. Prin majorarea veniturilor cu 1715,0 mii lei la capitolul ,,Transferuri capitale cu destinatie
specials".
2. Prin majorarea cheltuielilor cu 1715,0 mii lei, dupa cum urmeaza:
2.1 la grupa functionala de cheltuieli "Transport rutier", activitatea "Gospodaria drumurilor"
- 1158,0 mii lei;
2.2 la grupa functionala de cheltuieli ,,Iluminarea strazilor" - 557,0 mii lei.
Astfel, volumul total al bugetului local pentru anul 2021 cu ajustarile efectuate la partea de
venituri si cheltuieli va constitui 24472,3 mii lei. Volumul transferurilor de la bugetul de stat se va
majora cu 1715,0 mii lei si se cifreaza la suma de 14843,9 mii lei, din care cu destinatie speciala 13758,2 mii lei.
Transferurile de la bugetul de stat, ajustate sub aspectul categoriilor de transferuri, cit ~1
repartizarea acestora pe grupele de cheltuieli sunt reflectate respectiv in anexele 1,2,3 la decizie.
4.
Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeaza in sistemul actelor normative.
5.
Avizarea ~i consultarea publica a proiectului
In scopul respectarii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenta in procesul decizional,
proiectul deciziei va fi plasatat pe pagina oficiala a Consiliului orasenesc www.primariacriuleni.md
!).Constatarile expertizei anticoruptie
In temeiul art.35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.28 alin.(3) din legea
integritatii 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticoruptie de catre autor.
Proiectul de decizie corespunde normele juridice ~i exclude orice element care ar favoriza coruptia.
7.Constatarile expertizei juridice
In temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei juridice.
Proiectul deciziei este in concordanta cu legea nr.397/2003 privind finantele publice locale a Legii
finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr.181/2014. Structura si continutul actului
corespund normelor de tehnica legislativa,
Proiectul deciziei se prezinta comisiilor consultative de specialitate pentru avizare si se propune
Consiliului oratenesc pentru examinare si adoptare in sedinta,

Contabil

Svetlana Cusnir

