PROIECT
D E C I Z I E nr. 2/2
din 23 martie 2021
Cu privire la modificarea bugetului local
pentru anul 2021 $i alocarea unor mijloace financiare
In temeiul:
- Legii nr. 397/2003 pr iv ind finantele publice locale;
- Legii nr. 181/2014finantelor publice si responsabilitdtilor bugetar-fiscale;
- art.14 alin. l) si alin.2) lit.(n) al Legii nr.436/2006 privind administratia publica locala.
Examinind:
- informatia ~i demersurile inaintate privind necesitatea efectuarii unor plati,
Consiliul orasenesc Criuleni
DECIDE:
1. Se modifica bugetul local la partea de venituri si cheltuieli din soldul mijloacelor financiare
disponibil la data de 01.01.2021 constituit in urma executarii bugetului pentru anul 2020 in suma
de 4940037,O lei si se repartizeaza pentru achitarea cheltuielilor dupa cum urmeaza:
1.1 33482,0 lei - resursele atrase de institutiile prcscolare pentru prestarea serviciilor cu plata
(plata parintilor pentru alimentarea copiilor) neexecutate pina la finele anului 2020, din care:
a) 19150,0 lei - gradinitei "Spicusor" pentru achitarea costului produselor alimentare;
b) 14332,0 lei - gradinitei "Mesteacanul" pentru achitarea costului produselor alimentare.
1.2 681113,0 lei - confirmarea destinatiei alocatiilor aprobate prin deciziile Consiliului
orasenesc si neexecutate pina la finele anului bugetar 2020:
a) 524800,0 lei (499800,0 mii lei - transferuri de la bugetul de stat, aprobat prin decizia
nr.2/2 din 10.06.2020 si 25000,0 lei - din donatiile agentului economic, aprobat conform
p.3 al deciziei nr.3/ldin 26.08.2020) pentru procurarea mijlocului de transport
(autospecialei) pentru evacuarea deseurilor menajere;
b) 70000,0 lei (din donatiile locuitorilor orasului, aprobat conform p.3 al deciziei nr.3/ldin
26.08.2020) pentru achitarea lucrarilor de reparatie a str. Lalelelor din or.Criuleni;
c) 76982,0 lei pentru alimentarea a 58 de elevi din familii social-vulnerabile de la Liceul
Teoretic "Boris Dinga" pentru anul de studii 2020-2021 aprobat prin decizia nr.5/6 din
18.11.2020;
.
d) 9331,0 lei pentru alimentarea a 8 elevi din familii social-vulnerabile de la Gimnaqziul
Ohrincea pentru anul de studii 2020-2021 aprobat prin decizia nr.5/6 din 18.11.2020;
1.3. Pentru contractarea serviciilor cu persoanele fizice pentru perioada anului 2021:
a) Specialist in probleme de constructii - 1,0 unitati cu achitarea sumei de 4100,0 lei lunar,
total - 49200,0 lei;
b) Specialist cadastru si perceptor fiscal in s.Ohrincea - 1,0 unitati cu achitarea sumei de
4100,0 lei lunar, total - 49200 lei;
c) Sofer - 0,75 unitati cu achitarea sumei de 3100,0 lei lunar, total - 37200 lei;
d) Specialist in domeniul achizitiilor - 1,0 unitati cu achitarea sumei de 4700,0 lei lunar,
total - 56400,0 lei.
Total cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice - 247680,0 lei, inclusiv:
servicii contractate in suma de 192000,0 lei;
contributii de asigurari sociale de stat obligatorii - 55680,0 lei.

1.4. 2332000,0 lei - contributie In volum de 20% din suma proiectelor (aprobat conform deciziei
nr.1/1 din 26.01.2021) pentru cofinantarea proiectelor investitionale, la care primaria or.Criuleni
a depus dosar de aplicare:
a) 268700,0 lei - contributie la achitarea lucrarilor de reabilitare a trotuarului la str.31
August 1989;
b) 510000,0 lei - contributie la achitarea lucrarilor de renovare a canalelor de deversare a
apelor pluviale;
c) 1053300,0 lei - contributie la achitarea lucrarilor de reabilitare a bulevardului Biruinta,
or. Criuleni (etapa I);
d) 50000,0 lei - contributie la achitarea lucrarilor de amenajare a bulevardului M. Eminescu
si a parcului orasenesc;
1.5. 106600,0 lei pentru achitarea serviciilor responsabilului tehnic pentru verificarea lucrarilor
in cadrul proiectelor investitionale;
1.6. 150000,0 lei pentru achitarea lucrarilor de reparatie a str. Lalelelor din or.Criuleni;
1.7. 400000,0 lei pentru achitarea serviciilor de proiectare si verificare a proiectelor tehnice si
devizelor de cheltuieli;
1.8. 250000,0 lei pentru achitarea lucrarilor si utilajului sistemului de supraveghere video in or.
Criuleni;
1.9. 100000,0 lei pentru achitarea lucrarilor de curatare ~i defrisare a arborilor din teritoriul
administrat de primarie;
1.10. 95000,0 lei pentru achitarea serviciilor de elaborare a Strategiei de dezvoltare socioeconomica a or.Criuleni ~i proiectelor investitionale;
1.11. 230000,0 lei pentru achitarea lucrarilor topografogeodezice, de cartografie si de elaborare a
cadastrului;
1.12. 100000,0 lei pentru finantarea miniproiectelor de amenajare a teritoriului administrat de
Primaria or.Criuleni conform Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului orasenesc Criuleni
nr.3/5 din 08.04.2016;
1.13 75000,0 lei pentru achitarea cheltuielilor de deplasari de serviciu peste hotare a

reprezentantilor primariei;
1.14 50000,0 lei pentru organizarea primirii delegatiilor oficiale;
1.15
34162,0 lei pentru reparatia retelei electrice din Incaperile Muzeului de Istorie

~1

Etnografie din or. Criuleni.
1.16 45000,0 lei pentru acordarea ajutorului material unic (cite 600 lei) participantilor si
invalizilor razboiului din Afganistan, luptelor pentru Independenta si Integritatea Republicii
Moldova;
1.17 10000,0 lei pentru mentionarea cuplurilor din localitate, ce vor sarbatori jubileu (50-80 ani)
de casatorie.
2. Se modifica bugetul primariei or. Criuleni cu suma mijloacelor alocate prin decizia Consiliului
raional nr.1.6 din 09.02.2021, dupa cum urmeaza:
- venituri - 300000,0 lei la articolul "Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre
bugetul local de nivelul II si bugetul local de nivelul I In cadrul unei UAT";
- cheltuieli - 300000,0 lei la grupa functiei "Dezvoltare comunala si amenajare" pentru
procurarea unei autospeciale.
3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemneaza dna Cusnir Svetlana, suplinitor al
atributiilor de contabil-sef al Primariei or. Criuleni.
2. Controlul executarii prezentei decizii va fi asigurat de catre primarul or. Criuleni, dl Mihail
Sclifos.
3. Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Registrul de stat al actelor locale.

4. Prezenta decizie poate fi contestata la Judecatoria Criuleni (sediul central) cu sediul ill or.

Criuleni, str. 31 August, nr.108, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit
prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Presedintele sedintei
Secretarul Consiliului

Cantir Tatiana

NOTAINFORMATIVA
la proiectul de decizie "Cu privirela modificarea bugetului local pentru
anul 2021 ~i alocarea unor mijloace financiare"
1.
Denumirea autorului sl, dupa caz, a partieipantilor la elaborarea proiectului
Contabilitatea primariei
2.
Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ ~i finalitatile urmarite
Proiectul deciziei nominalizate a fost elaborat ca urmare a analizei activitatilor si actiunilor
autoritatii publice locale planificate pentru anul bugetar 2021, identificarea si distribuirea surselor
financiare disponibile pentru acoperirea cheltuielilor preconizate. Modificarea bugetului local este
efectuat in conformitate cu prevederile Legii nr. 397/2003 privind finantele publice locale, art.14
alin.(1) si alin.(2) lit.n) al Legii nr.436/2006 privind administratia publica locala, Legii nr. 181/2014
finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale.
Finalitatile urmarite prin adoptarea actului respectiv constau in suplinirea alocatiilor bugetare in
scopul asigurarii implementarii activitatilor in cadrul programelor/subprogramelor planificate
pentru anul curent.
3.
Principalele prevederi ale proiectului ~i evidentierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea bugetului local pentru
anul 2021 ~i alocarea unor mijloace financiare" este identificarea surselor financiare .r- soldul
disponibil la data de 01.01.2021 constituit in urma executarii bugetului pentru anul 2020 si
repartizarea mijloacelor bugetare.
4.
Fundamentarea economico-financiara
Prin proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 si alocarea unor
mijloace financiare" se stipuleaza alocarea mijloacelor bugetare in suma 4940037,0 lei din soldul
disponibil pentru irnplementarea proiectelor investitionale aplicate, altor cheltuieli preconizate in
cadrul programelor/subprogramelor aprobate pentru anul in curs.
5.
Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se incorporeaza in sistemul actelor normative aprobate.
6.
Avizarea ~i consultarea pu blica a proiectului
In baza celor expuse ~i in conformitate cu art.32 din Legea nr.100/2017 cu prrvire la actele
normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 si alocarea
unor mijloace financiare", proiectul a fost avizat de catre Primaru orasului ~i Secretarul consiliului.
In scopul respectarii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenta in procesul decizional,
proiectul deciziei va fi plasatat pe pagina web oficiala a Consiliului Orasenesc Criuleni
www.primariacriuleni.md
7.
Consultarile 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 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 Secretarul consiliului. 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 local pentru examinare si adoptare in sedinta.

Suplinitor al atributiilor de contabil-sef

Svetlana Cusnir

I
Raport de expertiza anticoruptie
Denumirea proiectului
,,Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 ~i alocarea unor mijloace financiare"

Autorul proiectului

,.

Contabilitatea primariei

Pertinenta autorului si a categoriei propuse a actului promovat prin proiect:
Proiectul deciziei a fost elaborat in temeiul Legii nr. 397 /2003 privind finantele
pub lice locale, art.14 alin.(1) ~i alin.(2) lit.n) al Legii nr.436/2006 privind
administratia publica locala, Legii nr. 181/2014 finantelor publice si responsabilitatii
bugetar-fiscale. Adoptarea proiectului de decizie propus fine de competenta
Consiliului Orasenesc Criuleni in corespundere cu art. 18 din Legea nr. 100/2017 cu
privire la actele normative

Respectarea rigorilor de transparenta in procesul decizianal la promovarea

Analiza
riscurilor

de
corupere
in

procesul

de
promovare
a
proiectului

proiectului:
in scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239/2008 cu privire la transparenta in
procesul decizional, proiectul deciziei a fast plasat pe pagina-web a Primariei or.
Criuleni www.primariacriuleni.md. Proiectul de decizie a fast avizat pozitiv de
Primarul or. Criuleni si Secretarul Consiliului local. Obiectii, propuneri si avize
negative nu au parvenit.

Scopul anuntat ~i scopul real al proiectului:
Prin adoptarea actului respectiv este urmarit scopul de a asigura implementarea
programelor/subprogramelor, activitatilor aprobate. Scopul anuntat corespunde
rezultatului asteptat, scopuri ascunse nu se regasesc.

Interesul public ~i interesele private aferente proiectului:
Prin proictul de decizie se urmareste in principal modificarea bugetului si alocarea
unor mijloace financiare pentru anul 2020, ceea ce corespunde interesului public.

Suficienta argumentarii din nota injormativa

Justificarea
selutiilor
proiectului

Nata informativa este emisa in confarmitate cu prevederile
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. in nota
informativa sunt indicate conditiile, care au impus elaborarea
proiectului si finalitatile urmarite, redand in acest sens
principalele prevederi, elementele noi, precum si modul de
incorporare a proiectului in cadrul normativ in vigoare.

Argumentarea economico-financiara
Implimentarea proiectului de decizie " Cu privire la
modificarea bugetului local pentru anul 2021 ~i alocarea unor
mijloace financiare" presupune alocarea mijloacelor bugetare
in suma 4940037 ,0 lei din soldul disponibil, constituit in urma
executarii bugetului pentru anul 2020, pentru implementarea
proiectelor investitionale aplicate, altar cheltuieli preconizate in
cadrul programelor/subprogramelor aprobate pentru anul 2021.

Efectuarea analizei impactului de reglementare
Nu este aplicabil
"
lntocmirea
studiilor de fezabilitate

Nu este aplicabil

Limbajul proiectului
Analiza
genera la
a
factorilor
de rise
ale
proiectului

,.

Limbajul proiectului de decizie corespunde tehnicii legislative de redactare.

Coerenta legislativa a proiectului
Proiectul de decizie nu contine norme contradictorii, se incorporeaza in sistemul
actelor normative aprobate, nu este in conflict cu alte norme de drept din aceasta
categorie.

Activitatea agentilor publicisi a entitatilor publice reglementata in proiect
proiect se abordeaza activitatile ce tin de competenta Consiliului Orasenesc
Criuleni. Factori si riscuri de coruptie nu se constata.

in

Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului
Proiectul de decizie nu aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale
omului.

Analiza
detaliata a
factorilor
de riscsi a
riscurilor
de corupere
ale
proiectului

Pct -

alin.--

Nu esteaplicabil

Obiectii
Nu sunt

Recomandari
Nu sunt

Factori de rise

Riscuri de coruptle

Nu au fost
identificati

Nu sunt prezenti

Concluzia expertizei:
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice si exclude orice element ce ar favoriza coruptia,
recomandari pentru excluderea sau diminuarea efectelor acesteia nu au parvenit

Suplinitor al atributiilor contabil-~ef, S. Cu~nir
Data

semnatura

functia, numele, prenumele

