
 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect DE DECIZIE  _______ 

DIN ___________ 

Cu privire la aprobarea bugetului local  

comunei pentru anul 2019  
        In temeiul art. 24, 25, 47, 55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - fiscale 

nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinând cont de prevederile art.20 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice locale, art.14 alin.(2) lit.n), art.19, art.43 alin (1) lit b) din Legea 

nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.47  și 48 ale legii 

nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și 

recreditarea de stat , precum și, prevederile setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 191 din 31 decembrie 2014,  

Consiliul  comunal Cărpineni   DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul de buget comunei Carpineni  la venituri si la cheltuieli pe anul 2019 în sumă 

de  10293.5 mii lei cu  soldul bugetar (deficit sau excedent) în sumă de  0  mii lei și sursele de 

finanțare în sumă de 0  mii lei. 

2. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local anexa nr 1.1 

3. Componența veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr._1.2 

4. Resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe  

anexa nr 1.3 

5. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de __125.0_ mii lei . 

6. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de autoritățile/instituțiile bugetare se 

prezintă în anexa nr.__1.5__. 

7. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din  autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de 

la buget, conform anexei nr.__1.4___. 

8. Cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale (% din total, devieri+/-) anexa nr 1.6 

9. Autoritățile/instituțiile bugetare vor asigura: 

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul  informațional 

de management financiar; 

- legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate; 

- utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat; 

- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziții 

publice 

- raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței. 

10. Dna Burcă Natalia , contabilul șef, va analiza sistematic executarea bugetului local și va înainta, în 

caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare și  

menținerea echilibrului bugetar. 

11. Se autorizează: 

Dl Cărpineanu Ion  Primarul cu rolul de administrator de buget; 

- administratorul de buget: 

- să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației economice (k2) în 

cadrul aceleiași funcții (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal 



și fără modificarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții 

capitale și a transferurilor interbugetare; 

- să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile repartizate 

prin decizia autorității reprezentative și deliberative din fondul de rezervă, precum și transferurile 

cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, 

decît legea bugetului de stat ;  

- autoritățile bugetare (Org 1 și Org1i) să modifice planurile de alocații între instituțiile 

subordonate între nivele , în cadrul aceleiași funcții  , cu respectarea limitei stabilite  

 Totodată, autoritățile bugetare pot modifica resursele colectate între instituțiile din cadrul 

aceleiași funcții (F-1-F3), fără modificarea limitei aprobate. 

- instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între nivele k5-K6, cu  respectarea 

limitei stabilite la nivel de K4 al clasificației economice de către instituția superioară. 

12. D/nul  Decuseară Victor, Secretarul consiliului local, va asigura aducerea la cunoștință publică, 

prin publicare sau prin afișare în locuri publice, a prezentei decizii și a anexelor la decizie 

 

 

 
Președintele ședinței                                                             ______________________ 

 

Contrasemnează : 

Secretarul Consiliului Local                                               __Decuseară Victor_______ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.  1   

  

Anexa nr.1.1 Sinteza indicatorilor generali si sursele de finantare 
ale bugetului local Anexa nr. 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 10644.7 

Inclusiv:venituri generale  10265.3 

              venituri colectate  379.4 

II. CHELTUIELI, total 2+3 10644.7 

11.1. Cheltuieli, total 2 10644.7 

II.2. Active nefinanciare, total 3  

III. SOLD BUGETAR l-(2+3)  

 

Anexa nr._1.2_____ Componența veniturilor bugetului local   

Denumirea Cod Suma, mii lei 

 Eco(k6)  

Impozitul pe venit,total  1450 

Impozit pe venit reținut din salariu  111110 1450 

Impozit pe venit personae fizice 111121  

Impozite pe bunurile imobiliare  956.2 

Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu 

execeptia GT 
113110 140 

Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola GT 113120 439.8 

Impozit funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea 

agricola  
113130 23 

Impozit funciar personae fizice 113140 157 

Impozit funciar pe pasune 113150 15.8 

Impozit pe bunurile imobiliare persoane juridice 113210 30 

Impozit pe bunurile imobiliare personae fizice 113220 50 

Impozit pe bunurile imobiliare,achitat de pers. fizice si 

juridice, inregistrate in calitate de  intreprinzator din 

valoarea estimatг a bunurilor imobiliare 

 

 
113230 

55 

Impozit pe bunurile imobiliare,achitat de persoane fizice-

cetгțeni din valoarea estimatг a bunur. imobiliare  
 

113240 
45.6 

Taxele locale,total  402.2 

Taxa de piata 114411 25 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 45 

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport 114413 13 

Taxa de plasare a publicitatii 114414 4 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 3.5 

Taxa pentru  unitatile comerciale 114418 311.7 

Taxa pentru patenta de оntreprinzгtor 114522 10 

Arenda pentru resurse naturale 141513 15 

Arenda terenului cu destinatie agricola 141522 40 

Arenda terenului cu alta destinatie decit cea agricola 141533 65 

Taxa pentru certificatele de urbanizm 142215 2 



Amenzi si sanctiuni 143130 5 

Alte venituri 145142 35 

Transferuri de stat  7284.9 

Transferuri de stat cu destinație special inclusiv 191211 3952.5 

Transfer asistenta sociala 191212 51.3 

Transfer infrastructura drumurilor 191216 1184.2 

Transferuri de stat cu destinație generale 191231 1774.2 

Transferuri din veniturile ratate ale inpozitului pe venit 191239 322.7 

Venituri generale,total   

Venituri colectate  379.4 

Incasari de la prestarea serviciilor cu platг 142310 365 

Plata pentru locatiunea bunurilor proprietate publica 142320 14.4 

Total venituri 10644.7 
 

Anexa nr.1.3 resursele si cheltuielile bugetului local conform clasificației 

funcționale și pe programe 

 

Denumirea Cod Suma, mii lei 

Cheltuieli recurente ,  total  10644.7 

       cheltuieli de personal,  total 21  

Investiюii capitale,  total 3192  

Servicii de stat cu destinație generale 01 2300 

Resurse, total   

Resurse generale 1 2240 

Resurse colectate de autoritați/instituții 

bugetare 

2 60 

Cheltuieli, total   

Legislativul și serviciile de suport 0301 2175 

Gestionarea fondului de rezervг 0802 125 

Apгare naționala 02 7 

Resurse, total   

Resurse generale 1 7 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii 

bugetare 

2  

Cheltuieli, total   

Servicii de suport оn domeniul apгrгrii naționale 3104 7 

Serviciu de pompieri 03 400 

Resurse, total   

Resurse generale 1 400 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii 

bugetare 
2  

Cheltuieli, total   

Servicii de pompieri si salvatori 3702 400 

Servicii in domeniu economiei 04 1184.2 

Resurse, total   

Resurse generale 1 1184.2 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii 

bugetare 
2  



Cheltuieli, total   

Dezvoltarea drumului 6402 1184.2 

Gospodгria de locuințe și a serviciilor comunale 06 967.7 

Resurse, total   

Resurse generale 1 645 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii 

bugetare 

2  

Cheltuieli, total   

Dezvoltarea gospodгriei de locuințe și serviciilor 

comunale 

7502 467.7 

Aprovizionare cu apa si canalizare 7503 250 

Iluminarea stradala 7505 250 

Culturг,sport,tineret,culte și odihnг 08 1122 

Resurse, total   

Resurse generale 1 1087.6 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii 

bugetare 

2 34.4 

Cheltuieli, total   

Dezvoltarea culturii 8502 832 

Tineret și sport 8602 250 

Servicii pentru tineret 8603 40 

Invatamint 09 4237.5 

Resurse, total   

Resurse generale 1 3952.5 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii 

bugetare 

         2 285 

Cheltuieli, total   

            Educație timpurie 8802 4237.5  

Protectia socialг 10 301.3 

Resurse, total   

Resurse generale 1 301.3 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii 

bugetare 

         2  

Cheltuieli, total   

Mediatorul comunitar 9019 51.3 

Centru de zi in situatii de risc 9006 250 

 

Anexa nr.1.4 Efectivul-limită a unităţilor și cheltuieli de personal pe 

instituţiile finanţate din bugetul local  
 

Denum irea  
Co d  

Org l /Org 2  

Efec t i vu l  d e  p erso na l ,  

uni t гюi  

Che l tu i e l i  t o ta l ,m i i  l e i  

 

Suma, mii 

Aparatul primarului  10855 13.5 1042.8 

De serviciu  10 296.6 

Serviciu de pompieri 13098 8 355.8 

Gradinita nr.3„Carpineni” 06344 29.7 1647.7 



Gradinita nr 3 Andries 

asigurarea alimentarii 

06344 3 91.2 

Gradinita Lapusnita 14979 10.05 529.7 

Gradinita Lapusnita 

asigurarea alimentarii 

14979 1 29.9 

Casa de cultură  06350 8 219.3 

Biblioteca Horjesti 06353 1.25 54.9 

Biblioteca nr.1 06351 1.25 53.2 

Biblioteca pentru  copii 09553 1.25 46.7 

Biblioteca nr.2 06352 1.25 43.3 

Stadion  13095 1 55.8 

Mediatorul comunitar 13096 1 40.9 

Centru de zi in situatii de 

risc 

 2 90.1 

Total:  91.25 4597.9 

 

 

Anexa nr.1.5 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de 

autoritățile/instituțiile bugetare 

 
Denumirea Cod  

Suma, mii 

   

Serviciu de stat cu destinatie generala 01 60 

Cultura, sport, tineret 08 34.4 

Invatamint 09 285 

   

total  379.4 

 

 

Anexa nr 1.6  Cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale (% din 
total, devieri+/-) 
 

Denumirea Cod Buget anul 2019 

 

 

F1F3 Mii  lei. % din total 

Cheltuieli, total  10644.7 100 

Autoritatile legislative si executive 0111 1983.4 19.3 

Servicii de suport 0111 316.6 3.1 

Administrrarea fondului de rezerva 0169 125 1.2 

Activitatea administrativ-militara 0259 7 0.1 

Serviciu de pompieri si salvatori 0321 400 3.9 

Transport rutier 0451 1184.2 11.6 

Dezvoltarea comunala si amenajare 0620 467.7 1.5 

Aprovizionare cu apa 0630 250 2.4 

Servicii de sport si cultura fizica 0812 50 0.5 

Stadionul  0812 200 1.9 



Servicii pentru tineret 0813 40 0.4 

Servicii in domeniul culturii 0820 80 0.8 

Biblioteca Horjesti 0820 88 0.8 

Biblioteca nr 1 0820 88 0.8 

Biblioteca topor 0820 88 0.8 

Biblioteca copii 0820 88 0.8 

Casa de cultura 0820 400 3.9 

Gradinita Andries 0911 3345 32.3 

Gradinita Lapusnita 0911 892.5 8.6 

Iluminarea strazilor 0640 250 2.4 

Protectie a familiei si a copilului 1040 250 2.4 

Alte servicii de protectie sociala 1099 51.3 0.5 

 

 

Președintele ședinței                                                             ______________________ 

 

Contrasemnează : 

Secretarul Consiliului Local                                               __Decuseară Victor_______ 


