
REPUBLICA MOLDOVA             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Raionul  Hînceşti                                                    Хынчештский  район 

  
CONSILIUL COMUNAL CĂRPINENI                      МЕСТНЫЙ КОНСИЛИУМ КЭРПИНЕНИ 

MD-3420, com.Cărpineni, str.Ștefan Vodă127           МД-3420 , Tel . (0269)28236 ; 28238                                         

Teл .( 0269) (0269)28236 ; 28238 

Fax .  026926019                                               факс.  026926019 

E-mail :                                            E-mail :   

____________________________________________________________________________ 

 

Proiect de DECIZIE  ____ 

DIN ___________________ 

Cu privire la modificarea bugetului local 

cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 

 
        În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr 397-XV din 16 octombrie 2003 privind 

finanțele publice locale, art. 24(1), 55(5) din Legea nr.181 din 25,07,2014 privind finanțele 

publice și responsabilitățiile bugetar-fiscale, precum și în temeiul art.14 din Legea nr. 436-XVI 

din 28,12,2006, privind administrația publică locală, pe 19 decembrie 2019 a fost adoptată Legea 

nr 172 pentru modificarea și complectarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 235 din 

04,05,2020 majorarea bugetului cu 179.2 mii lei, Consiliul  comunal Cărpineni   DECIDE: 

 

1. Se  modifică decizia Consiliului local nr 02/08 din 19,12,2019 pentru modificarea și 

complectarea Legii bugetului de stat pe anul 2020  după cum urmează: 

1.1 pct.1: Se aprobă bugetul comunei Cărpineni  pe anul 2020 sintagma la venituri în sumă 

de  12550 mii lei, la cheltuieli în sumă de 12550 mii lei, se substituie cu sintagma la 

venituri în sumă de 13319,0 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13319,0 mii lei. 

1.2 Pct.2: Sintexa indicatorilor generali și resursele de finanțare se rerprezintă sintagma ,,în 

anexa nr 1,1,, se supstituie cu sintagma ,, în anexa nr 1,1, în redacție nouă,,; 

1.3 Pct .5 Resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și 

clasificației pe programe se reprezintă dintagma ,, conform anexei nr 1,3,, se substituie 

cu sintagma ,,conform anexei nr.1,3, în redacție nouă,, 

1.4 Pct.6 Transferurile de la bugetul de stat către local se prezintă sintagma ,,în anexa nr 

1,2,, se substituie cu sintagma ,,conform anexei nr.1,2, în redacție nouă,, 

2. Controlul execuției prezentei decizii se pune în sarcina primarului.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                             ______________________ 

 

Contrasemnează : 

Secretarul Consiliului Local                                               __Decuseară Victor_______ 

 

 

 



 

 

Anexa nr.  1 .1   

În redacție  nouă  

  

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

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 ~13039.8 (13039783lei) 

Inclusiv:venituri generale  ~12725.9 (12725883 lei) 

              venituri colectate  313.9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 ~13039.8 (13039783lei) 

11.1. Cheltuieli, total 2 ~13039.8 (13039783lei) 

II.2. Active nefinanciare, total 3  

III. SOLD BUGETAR l-(2+3)  

   

 

 
 Anexa nr._1.2_ 

În redacție  nouă  

 

 
____ Componența veniturilor bugetului local   

Denumirea Cod Suma, mii 

 Eco(k6) lei 

Total venituri  ~13319,0 (13318983lei) 

Impozitul pe venit,total  2400 

Impozit pe venit reținut din salariu  111110 2200 

Impozit pe venitul pers,fizice 2ersonae declaraț.depuse 111121 185 

Impozit pe venit PF in regim de taxi 111125 15 

Impozit pe venit aferent operatiunilor de predare 111130 0 

Impozite pe bunurile imobiliare  956.2 

Impozit funciar al persoanei fizice, înregistrat în calitate 

de întreprinzător 

113161 590,6 

Impozit funciar al persoanei fizice-cetățeni 113171 185 

Impozit pe bunurile imobiliare 2ersonae 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 

40 

Impozit pe bunurile imobiliare,achitat de 2ersonae fizice-

cetгțeni din valoarea estimatг a bunur. Imobiliare  
 

113240 
60,6 

Taxele locale,total  481 

Taxa de piata 114411 25 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 55 

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport 114413 5 

Taxa pentru plasarea publicitatii 114414 2 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 9 

Taxa pentru  unitatile comerciale 114418 340 

Taxa pentru patenta de оntreprinzгtor 114522 45 



Plata pentru chirie/arendг 141 120 

Chirie, arenda bunurilor proprietate publică 141513 29,2 

Arenda cu destinatie agricola 141522 40 

Arenda cu alta destinatoie decit cea agricola 141533 50,8 

Venituri din vinzarea marfurilor serviciilor 142 315,9 

Plata pentru certificatele de urbanizm 142215 2 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 307,9 

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public 142320 6 

Amenzi si sanctiuni 143130  

Alte venituri 145142 35 

Rambursarea alocatiilor anilor precedenti 418130 210,583 

Transferuri de stat 191 8521,1 

Transferuri de stat cu destinație special invatamint 191211 4687,3 

Transferuri de stat cu destinatie speciala mediator comunitar 191212 64,6 

Transferuri cu destinat special fond rutier 191216 1179 

Transfer cu destinatie speciala implimentarea proiectelor 191220 100 

Transferuri de stat cu destinație generale intre bug de tat si 

niv 1 
191231 2311 

Alte transferuri curente cu destinație generala 191239 179,2 

Soldul anilor precedenti 910000 100,0 
 

 

Anexa nr.1.3  

În redacție  nouă  

 

Resursele si cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și 

pe programe 

 
Denumirea Cod Suma, mii lei 

Cheltuieli recurente , оn total  13318,983 

       cheltuieli de personal, оn total 21 4678.5 

Investiюii capitale, оn total 3192  

Servicii de stat cu destinație generalг 01 3093,983 

Resurse, total   

Resurse generale 1 3033,983 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii bugetare 2 60.0 

Cheltuieli, total  2525. 

Legislativul și serviciile de suport 0301 2579,2 

Gestionarea fondului de rezervг 0802 125,0 

Apгrare naționalг 02 7,0 

Resurse, total   

Resurse generale 1 7,0 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii bugetare 2  

Cheltuieli, total  7,0 

Servicii de suport оn domeniul apгrгrii naționale 3104 7,0 

Serviciu de pompieri 03 661,2 

Resurse, total  661,2 

Resurse generale 1 661,2 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii bugetare 2  

Cheltuieli, total  661,2 

Servicii de pompieri si salvatori 3702 661,2 



Servicii generale economice si comerciale 4 1179 

Administrarea patrimoniului de stat 5009  

Dezvoltarea drumurilor 6402 1179 

Implimentarea proiectelor de dezvoltare regionala 6105  

Gospodгria de locuințe și a serviciilor comunale 06 1534,2 

Resurse, total   

Resurse generale 1 1534,2 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii bugetare 2  

Cheltuieli, total  1534,2 

Dezvoltarea gospodгriei de locuințe și serviciilor comunale 7502 834,2 

Aprovizionarea cu apa 7503 100 

Iluminarea stadala 7505 600 

Culturг,sport,tineret,culte și odihnг 08 1441,7 

Resurse, total   

Resurse generale 1 1536,7 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii bugetare 2 5 

Cheltuieli, total   

Dezvoltarea culturii(Activități culturale) 8502 60 

Dezvoltarea culturii (Casa de cultură) 8502 793,7 

Dezvoltarea culturii (Biblioteca nr 1) 8502 123 

Dezvoltarea culturii(Biblioteca nr 2 ) 8502 125 

Dezvoltarea culturii (Biblioteca Horjești) 8502 125 

Dezvoltarea culturii (Biblioteca pentru copii ) 8502 125 

Tineret și sport (Stadionul sportiv) 8602 150 

Tineret și sport (Activități sportive) 8602 15 

Servicii pentru tineret 8603 25 

Invatamint 09 4937,3 

Resurse, total   

Resurse generale 1 4687,3 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii bugetare          2 250 

Cheltuieli, total   

            Educație timpurie (Gradinița Andrieș) 8802 3869,2 

            Educație timpurie(Gradinița Lăpușnița) 8802 1068,1 

Protectia socialг 10 64,6 

Resurse, total   

Resurse generale 1 64,6 

Resurse colectate de autoritгюi/instituюii bugetare          2  

Cheltuieli, total   

Mediatorul comunitar 9019 64,6 

 

 

 

Președintele ședinței                                                             ______________________ 

Contrasemnează : 

Secretarul Consiliului Local                                               __Decuseară Victor_______ 

 

 

 

 

 

 

 


