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Proiect 

 

 
 DECIZIE nr.5-4 

al Consiliului sătesc Rogojeni din  18 septembrie 2020 

 

 

 

„Cu privire  la executarea semianuală a 

  bugetului local pe anul 2020”                                                   ” 

 

 

     În conformitate cu prevederile art.14, alin.(2), lit.n3) a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI 

din 28.12.2006  privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

art.31, alin.(4) a Legii Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice 

locale , art.72 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 

2014,  examinînd raportul prezentat de contabilul şef a primăriei, nota informativă, avizul 

comisiiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, drept şi disciplină,Consiliul 

sătesc  Rogojeni  D E C I D E  : 

 

 

 

1. Se  audiază raportul semianual privind executarea  bugetului local pe anul 2020,   la 

venituri în sumă 530673,78de  lei şi la cheltueli în sumă  de  602189,66 lei , prezentat de 

către contabilul şef a primăriei.(se anexează) 

 

AU VOTAT:   pentru -    ;      contra -  ;    s-au abţinut - 

 

 

 

          Preşedintele şedinţei                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

         Secretarul consiliului 

         sătesc Rogojeni                                                                  Ardeleanu Viorica 

 

 

 

 

 

 



Raport 

Cu privire la executarea semiannuală a bugetului local pe anul 2020 

 

Raportul  narativ 

 privind executarea semianuală a bugetului local la venituri și cheltuieli  a anului 2020 

 

I.Patrtea de venituri a bugetului primăriei satului Rogojeni pentru anul 2020 planul abrobat este 

de 1158.1 mii lei precizat de 1177.1 mii lei a fost executată în sumă de 530.7mii   lei.  fata de 

planul precizat iar anul  precedent indeplinit  492.2 mii lei 

1.Impozitul pe venitul  planul precizat 510.2 mii lei, executat 275.9 mii lei.execuctat aznul 

precedent 154.9 mii le 

Impozitul pe venit spre plata planul aprobat 13.0 mii lei,executat 0.7 mii lei 

Impozitul pe proprietate total planul precizat 105.0  mii lei, exe4cutat 28.9 mii lei anul 

prececedent executat 49.0 mii leiinclusiv: 

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni planul precizat 11.00 mii lei,executat 9.8 mii  

Impozitul pe bunuri imobiliare personae juridice planul precizat 5.0 mii le executat 0.5 mii le 

fata de anul precedent 1.1 mii.lei  

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice planul precizat 4.7 mii lei, executat 2.7 mii 

lei.fata de anul precedent 2.9 mii lei 

Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de catre persoanele fizice si juridice inrejistrate in calitate 

de intreprinzator la valoarera estimate( de piata) a bunurilor imobiliare Planul precizat de 16.0 

mii lei, executat 13.3 mii lei, fata de anul precedent cu 13.3 mii lei.  

Impozitul pe bunuri imobiliare achitat de persoanele fizice cetateni la valoarea estimate( de 

piata) a bunuri imobiliare planul precizat 0.2 mii lei. Executat 0.1 mii lei 

2.Taxa pentru amenajarea teritoriului planul precizat 16.0 mii lei, executat 4.8 mii lei;anul 

precedent10.5 mii lei 

Taxa pentru unitățile comerciale planul precizat 40.8 mii lei, executat 24.0 mii lei fata de anul 

precedent 24.4 mii lei; 

 

3.Alte venituri planul precizat 104.2 mii lei executat  9.0 mii lel, inclusiv:anul precedent 19.5 mii 

lei. 

Venituri pe proprietate planul precizat 99.5 mii lei executat 4.7 mi lei fata deanul precedent 19.0 

mii leii 

Arenda terenului cu destinația agricolă planul precizat 22.2 mii lei, 4.6 mii lei; anul precedent 8.9 

mii lei. 

venituri din arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola planul precizat 77.3 mii lei 

executat 0.1 mii lei fata de anul precedent 10.1 mii lei 

taxe si plati administrative locatiune planul precizat 4.4 mii lei executat  4.0 mii lei; 

Plata pentru locatiune patrimonului public planul precizat 4.4 mii lei executat 4.0  mii lei 

executat fata de anul precedent  0 mii lei. 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată planul precizat 03 mii lei, executat 0.1 mii  lei; 

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I planul precizat 368.9 mii 

lei, executat 179.4 mii lei.ani precednet executat 221.1 mii lei inclusiv ; 

Alte rtansferuri primate cu destinatie jenerala planul precizat 33.3 mii lei executat 8.3 mii lei 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de 

nivelul 1 planul precizat 555.7 mii lei executat 0   

Transferuri primate intr bugetele de nivelul 11 plan precizat 30.0 mii lei ,executat 0. 

 

II.Partea de cheltuieli și active nefinanciare a bugetului primăriei Rogojeni pe perioada de 

gestiune a fost executată: planul precizat 1251.9 mii lei, executat  538.5mii lei, inclusiv: 

anul precedent 580.0 mii lei. 



Biblioteca publică sătească: planul abrobat 78.8 mii lei precizat 83.4 mii le ,executat 34.6 mii 

lei 

Remunerarea muncii angajaților conform statelor planul precizat 54.2 mii lei, executat 26.1 mii 

lei; 

Contribuții de asigurări siciale obligatorii planul precizat 12.5 mii lei, executat 6.0 mii lei; 

Prima de asigurare obligatorie de asitență medicală planul precizat 2.5 mii lei, executat 1.2 mii 

lei;; 

Servicii informaționale planul precizat 1.7 mii lei, executat 0.8 mii lei;anul precedent 0.7 mii lei 

Servicii de telefon planul precizat 1.1 mii lei, executat 0.5mii lei.anul precedent 06 mii lei 

Srvicii postale planul precizat 0.8 mii lei executat 0 mii lei Carburanti ,combustibil planul 

precizat 6.0 mii lei executat 0, material de uz gospodaresc si rechizite planul precizat 0.5 mii lei 

executat 0,procurarea cartilor  planul precizat 4.0 mii lei ,executat 

Casa de cultura: 

Planul abrobat 217.8 mii lei,precizat 217.8 mii lei executar 87.3 mii lei 

Remunerarea muncii angajaților conform statelor planul precizat 162.3 mii lei, executat 67.4 mii 

lei;anul precedent executat 60.0 mii lei 

Contribuții de asigurări siciale obligatorii planul precizat 37.4 mii lei, executat 15.6 mii lei; anul 

precedent executat 13.8 mii lei 

Prima de asigurare obligatorie de asitență medicală planul precizat 7.3 mii lei, executat 3.1 mii 

lei;anil prercedent 2.7 mii lei 

servicii comunale planul precizat 1.8 mii lei executat 0.8  mii lei;anul precedent 0.9 mii lei 

Servicii poștale planul precizat 0.5 mii  lei, executat 0 mii lei; 

Servicii de telecomunicatii plan precizat 1.1 mii lei executat 0.5 mii lei;p anul precedent 0.6 mii 

lei   ,material de uz gospodaresc si rechizite de birou planul precizat 0.5 mi lei 

Procurarea combustibilului planul precizat 6.0 mii le executat 0 mii ; 

Aparatul primarului  Rogojeni 

Planul  abrobat 658.6 mii lei precizat 777.1 mii lei executat 391.3 mii lei 

Remunerarea muncii angajaților conform statelor planul precizat 437.3 mii lei, executat  216.4 

mii lei;fata de anul precedent 249.5 mii lei 

Contribuții de asigurări sociale de statobligatorii planul precizat 100.6 mii lei, executat 49.5 mii 

lei; anul precedenr 57.4 mii lei 

Prime de asigurare obligatorie de asistentță medicală planul precizat 19.7 mii lei, executat 9.7 

mii lei;fata de anul precedent 11.2 mii lei 

Energie electrică planul precizat 10.2 mii lei, executat 4.1 mii lei  

Servicii informaționale planul precizat 15.0 mii lei, executat 7.1 mii lei; 

Servicii telecomunicații planul precizat 3.8 mii lei, executat 1.5 mii lei; 

Servicii de transport planul precizat 4.0. mii lei, executat 2.3 mii lei; 

Servicii de reparații curente planul precizat 4.5 mii lei, executat 0 mii lei; 

Deplasări de serviciu în interitoriul țării planul executat 3.0 mii lei, executat 0.2 mii lei; 

Servicii bancare planul precizat 2.5 mii lei, executat 0.9 mii lei; 

Servicii poștale planul 5.0 mii lei, executat 0 mii lei; 

Servicii neatribuite altor aliniate planul precizat  3.0 mii lei, executat  0.7  mii lei  

Indemnizatii pentru incapacitatea temporarta de munca planul precizat 1.5 mii lei executat  0 

Reparatii capital a cladirilor planul precizat 16.5 mii le executtat 16.5 mii lei 

Procurari masini si utilage planul precizat 16.05 mii lei executat 15.9 mii lei 

Procurarea uneltelor si sculelor planul precizat 4.0 mii lei ,executat 2.8 mii lei 

Procurarea al;tor material planul 25.0 mii lei executat 0 

Procurarea combustibilului, carburantlibrifianți planul precizat 52.0 mii lei, executat 11.7 mii lei; 

Procurarea pieselor de schimb planul precizat 10.0 mii lei, executat 0 mii lei 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc planul precizat 3.0  mii lei, executat .0 mii lei 

Procurarea meterialelor de constructie planul precizat 2.0 mii le executa 1.5 mii lei 

Procurarea  altor materiale planul precizat 2.0 mii lei executat 0.4 mii lei  



Dezvoltarea comunala si amenajare planul precizat 124.6mii lei executat 21.4 mii lei 

Din care servicii de transport planul precizt 6.6 mii lei executat 6.5 mii lei 

Constructii speciale in curs de executie planul precizat 100.0 mii lei ,executat 0 

reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie planul precizat 15.00 mii lei  executat 14.9 mii lei. 

 Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie planul precizat 465.0 mii lei  executat 3.6 mii lei  

  de la fondul ecolojic nu sa primit finansare 455.7 mii lei executat 0 

energia electrica la iluminarea strazilor planul precizat 9.3 mii lei,executat 3.6 mii lei 

Pregatirea proiectelor  

Servicii capitale pentru lucrari topografogeodez planul precizat 27.0 mii lei executat 0.1 mii lei 

Servicii de sport si cultura fizica planul prrcizat 2.0 mii leu executat 0  

Servicii pentru tineret 3.5 mii lei executat  1.4 mii lei  inclusiv: Servicii neatribuite altor aliniate 

planul 3.5 mii lei executat 1.4 mii lei  

Ajutoare banesti plan precizat 9.7 mii lei executat 9.7 mii lei 

La gospodaria drumurilor servicii de reparative curenta  planul precizat 83.8 mii lei executat 0 

Servicii in domeniul culturii ;Subsidii acordate intreprinderilor private planul precizat 40.0 mii 

lei execitat 40.0 mii lei. 

 

Majorarea soldurlui de mijloace bănești la perioada de raportare comparativ cu 31 decembrie a 

anului precedent a reeșit din neexecutarea cheltuielelor la toate institutiile  si din supraplan la 

colectarea impozitelor. 

Din fondul de rezerva sa cheltuit;  planul pecizat 2.0 mii lei  executat 0. 

  III.La rapoartele pe rețea state și contingente funcții vacante  0.25 cond art la Caminul Cultural 

 

IV.Dătoriile debitoare și creditoare pe primărie constituie 

Datorii debitoare  RED-NORD     2.01 lei 

Credotoare :     72326.58 lei 

SA Red Nord – 1166.73 lei 

SA Moldtelecom fil.Rezina 391.82 

 SA Telecom servicii informationale  796.00 lei 

ÎI Tirex Petrol – 1498.00 lei 

Salariul pe luna iunie – 55669.95 

Contribuții asigurări sociale obligatorii de stat – 12804.08 lei 

V.Cerințe la bilanțul executării bugetului primăriei Rogojeni. 

Soldul mijloacelor la începutul perioadei –  217677.84 lei 

Soldul la sfîrșitul perioadei de gestiune –146161.96 

 Mijloacele fixe la începutul anului 12055346.62 lei  la sfitsitul  perioadei constitue 12105467.51 

lei 

Stocul de materiale la inceputul anului constitue 26433.45 lei, la sfirsitul perioadei 19028.15 lei 

 

 

Contabil sef                      Parfinescu liuba 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 
La Proiectul de Decizie nr. 5 / 4 din 18.09.2020 “ Cu privire la executarea  semianuală a 

bugetului local pe anul 2020 

  

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

proiectului 

 Proiectul este elaborat de către contabilul-şef al Primariei Rogojeni raionul  Şoldăneşti. 

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie În conformitate cu art.43 

(1)b al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Legii finanţelor publice şi responsabilitaţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 

din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, a fost 

elaborat Proiectul de decizie privind executarea semianuală a bugetului  local  pe anul 

2020. 

       Scopul elaborării Proiectului de decizie este raportarea executării bugetului local  

Rogojeni pentru şase luni ale anului 2020 în conformitate cu legislaţia în vigoare, cît şi de 

a informa Consiliul local despre rezultatele executării bugetului s. Rogojeni întru analiza 

şi aprecierea atingerii obiectivelor stabilite pentru perioada examinată şi de a asigura 

transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice de către executorii de buget. 

Conformitatea proiectului cu actele normative şi legislative în vigoare Proiectul de 

decizie respectă prevederile actelor normative şi legislative actuale şi este elaborat în 

vederea implimentării Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional şi Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

3.  Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi Legile care reglementează 

domeniul vizat: Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 

2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale. Proiectul 

deciziei privind executarea semiannuală a bugetului local pe anul 2020 conţine “Raportul 

privind executarea bugetului ” la partea de venituri şi la partea de cheltuieli. 

4.  Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 

necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Aprobarea proiectului dat de decizie nu 

necesită surse financiare suplimentare. Implimentarea proiectului de decizie cu privire la 

executarea bugetului local la venituri şi cheltuieli presupune aprecierea rezultatelor 

obţinute în perioada menţionată şi nu implică alocarea mijloacelor financiare. Astfel, se 

constată că implimentarea proiectului va realiza finalitatea prevazută. Modul de 

incorporare a actului în cadrul normativ Proiectul de decizie a fost elaborat în 

conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, art.61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice locale. 

5.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului. În scopul respectării prevederii Legii 

nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi Legii nr.100 din 

22.12.2017 cu privire la acte normative, anunţul cu privire la iniţierea elaborării 

proiectului deciziei, precum şi anunţul cu privire la consultări publice inclusive şi 

proiectul de decizie cu toate explicaţiile de rigoare au fost plasate pe pagina WEB: 

rogojeni.sat.md. Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare 

de a fi propuse Consiliului local pentru examinare şi adoptare în şedinţă.  

6. Constatările expertizei juridice. Categoria actului propus este Decizia Consiliului local, 

ceea ce corespunde art.46 din Legea nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administraţia 

publică locală, art.10 lit. (c) din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale 



Guvernului şi ale altor autoritaţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art. 63 a 

Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.28 

al Legii finanţelor publice locale nr.397 din 16.10.2003. Impactul proiectului Proiectul va 

avea un impact semnificativ în respectarea legislaţiei în vigoare. Totodată prin proiect se 

urmareşte satisfacerea interesului public de a asigura raportarea executării semianuală a 

bugetului local  pe anul 2020 la partea de venituri şi cheltuieli pe programe şi 

subprograme.  

 

 

Contabil- șef    Parfinescu Liuba 

 

 


