
  

 

                                

REPUBLICA MOLDOVA 
RAIONUL CĂLĂRAŞI 

CONSILIUL LOCAL BRAVICEA 
 

DECIZIE Nr. 09/10  
din 10 decembrie 2019 

 
„ Cu privire la aprobarea bugetului prim ăriei satului Bravicea pentru anul 2020 

în lectura a doua ” 
 

Examinând raportul cu privire la aprobarea bugetului primăriei satului Bravicea pentru anul 
2020 în a doua lectură, prezentat de dl Alexei Zatic, primarul s.Bravicea; 

În temeiul art.14 alin.(2), lit.n, n1) și art.19, alin.(4) ale Legii nr.436- XVI din 28 decembrie 
2006 privind  administrația publică locală;  

În temeiul Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, cu modificările 
operate ulterior, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014; 

În  conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la 
elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu și a proiectului de buget”;  

În conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului 
aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015;  Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr.208 din 24 decembrie 2015(cu modificările și completările ulterioare) privind aprobarea 
Clasificației bugetare; 

În baza Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului local Bravicea, 
aprobat prin decizia Consiliului  nr.08/08 din 26 noiembrie 2019; 

avizului comisiei de specialitate  pentru buget și finanțe; 
 

Consiliul local   DECIDE: 
1. Se aprobă în lectura a doua bugetul primăriei s. Bravicea pentru anul 2020, la venituri în sumă 

de 7093,0 mii lei și la cheltuieli în sumă de 7093,0 mii lei. 
1.1 Sinteza veniturilor, cheltuielilor, soldul şi sursele de finanţare ale  primăriei satului Bravicea pe 

anul 2020  (anexa nr.1); 
1.2 Structura veniturilor bugetului primăriei s.Bravicea pe anul 2020 (anexa nr.2); 
1.3 Cotele impozitelor şi taxelor locale ale bugetului primăriei satului Bravicea pe anul 2020 

s-au aprobat prin deciziile consiliului local nr.09/05 și 09/06 din 10.12.2019; 
1.4 Resursele şi cheltuielile bugetului primăriei satului Bravicea pe anul 2020 conform clasificației 

funcţionale şi pe programe (anexa nr.3); 
1.5 Transferurile de la bugetul de stat către bugetul primăriei satului Bravicea, în volum total de 

5734,8 mii lei (anexa nr.4); 
1.6 Nomenclatorul  tarifelor pentru serviciile speciale prestate de către primăria satului Bravicea 

(anexa nr.5); 
1.7 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul primăriei satului 

Bravicea în anul 2020 (anexa nr.6); 
1.8 Efectivul-limită de personal pentru instituţiile publice, finanţate de la bugetul primăriei satului 

Bravicea pe anul 2020 (anexa nr.7);      
1.9 Cuantumul  Fondului de rezervă al primăriei satului Bravicea pe anul 2020 în mărime de  

70,0 mii lei; 
1.10 Cheltuielile de personal, în volum de 4510,7 mii lei ,vor fi finanţate  în mod prioritar; 
1.11 Regulamentul privind aprobarea numărului-limită al autoturizmului de serviciu şi al  
            parcursului-limită anual  pentru  un  autoturism  întru asigurarea  îndeplinirii  atribuţiilor  de      
            serviciu  ale  funcţionarilor  Primăriei  satului Bravicea (anexa nr.8); 
1.12 Regulamentul  privind aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane    

      de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii primăriei satului Bravicea (anexa  



      nr.9); 
1.13 Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei satului 
            Bravicea pe anul 2020 (anexa 10); 
1.14 Regulamentul cu privire la gestionarea resurselor colectate încasate de instituţiile publice, 
            prestarea serviciilor contra plată în anul 2020 (anexa 11); 
2.      Trasferurile cu destinaţie speciala alocate de la bugetul de stat se vor utiliza conform    

      destinaţiei de către instituţiile bugetare; 
3.       Datoriile creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2020 ale instituţiilor bugetare vor fi achitate 

      din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an; 
4.       Executorii (ordonatorii) de buget vor asigura: 
           - dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul    
              informațional de managment financiar; 
           - legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 
           - utilizarea conform destinației a transferuruilor cu destinație specială, alocate de la bugetul  
              de stat ; 
           - contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind  
              achizițiile publice; 

- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței; 
5.         Primarul s.Bravicea , dl. Zatic Alexei, va analiza sistematic executarea bugetului satului și 
            va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar  
             bugetare și menținerea echilibrului bugetar. 
6.         Se autorizează : 

1. Dl. Alexei Zatic, primarul satului, cu rolul de administrator de buget: 
a) Să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației economice ( 
categorie k2) în cadrul aceleiași funcții ( grupa principală/grupa/subgrupa F1-F3) în cadrul 
unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal, fără modificarea cheltuielilor 
pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare și fără modificarea volumului total 
al alocațiilor aprobate pe fiecare instituție bugetară subordonătă primăriei; 
b) Să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile 
repartizate prin decizia Consiliului local și dispozițiile primarului, din fondul de rezervă, 
precum și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul local, repartizate 
prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat.  
2. Autoritățile bugetare ( autoritatea publică și instituția bugetară intermediară Org 1) să 
modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivelele ( de articol K4 ) și 
aceleiași funcții (grupă principală/grupă/subgrupă F1-F3) și aceluiași program/subprogram   
Pl P2,cu respectarea limitei la nivel de categorie K2 şi fără  modificarea volumului total al 
alocațiilor aprobate pe fiecare instituție de învățămînt preşcolar, primar şi secundar. 
Totodată autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul 
aceleiaşi funcţii (grupă principală/grupă/subgrupă F1-F3), fără modificarea limitei aprobate. 
3. Instituțiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele aliniat/element K5-
K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de articol K4 al clasificaţiei economice de către 
instituţia superioară;” 

7. Executarea  prezentei decizii se atribue  primarului satului Bravicea, dl. Alexei Zatic. 
8. Anexele 1-11  constitue parte integrală a prezentei decizii. 
9. Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2020. 
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