
 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОРОКА             
                              

                                                                        Proiect 

DECIZIE nr. ______ 

din __________________2020 
 
 

Cu privire la modificarea bugetului Primăriei  
mun. Soroca pentru anul 2020 
 

 În temeiul art. 14 (2) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 

397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările 
operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013, Legii nr. 435 din 2.III.2007 privind 

descentralizarea administrativă, Legii nr. 61 privind modificarea Legii bugetului 
de stat pentru anul 2020 nr. 172 din 19 decembrie 2019, Consiliul municipal 
DECIDE: 

1. Se modifică bugetul Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020, după cum 
urmează: 

1.1. Punctul 1 se expune în redacţie nouă: „Se aprobă bugetul Primăriei 

mun. Soroca pentru a. 2020 la venituri în sumă de 64053,5 mii lei şi la cheltuieli 
66472,9 mii lei; cu un deficit bugetar la perioada de gestiune în sumă de 2419,4 

mii lei, care va fi acoperit din soldul mijloacelor disponibile la situaţia din 
01.01.2020:  
 1.2. Anexa nr. 1 (Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului 

Primăriei mun. Soroica pentru a. 2020) se expune în redacţie nouă conform 
anexei nr. 1 la prezenta decizie; 

 1.3. Anexa nr. 2 (Componenţa veniturilor bugetului Primăriei mun. Soroca 
pentru a. 2020) se expune în redacţie nouă conform anexei nr. 2 la prezenta 
decizie; 

 1.4. Anexa nr. 3 (Resursele şi cheltuielile bugetului Primăriei mun. Soroca 
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pentru a. 2020) se expune în 
redacţie nouă conform anexei nr. 3 la prezenta decizie. 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-
ul oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu,  şi 

totodată se comunică prin transmiterea copiilor: 
 - Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova; 
 - Direcţiei Finanţe; 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI     
 
SECRETARUL C/M        MARCEL BUŞAN 

 
 
 

Elaborat:  V. Senco 

 

Coordonat: 

 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/


____________ L. Pilipeţchi, primar 

 

Avizat: 

_________Gh.Mînăscurtă,viceprimar 
 

_________ M. Buşan, secretarul C/m 

 

__________V. Cojocaru, jurist 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Anexa nr. 1 

                                                                                                      la decizia C/m  

nr.    din       .        .2020 

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului Primăriei 

 mun. Soroca pentru anul 2020 

 
 
   

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 64053,5 

Inclusiv: 

- transferuri de la bugetul de stat   38375,5 

II. CHELTUIELI, total 2+3 66472,9 

III. SOLD BUGETAR (deficit)  1-2+3 -2419.4 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 2419.4 

Inclusiv:    

Rambursarea împrumuturi recreditate instituţiilor 

nefinanciare 

471320 746,8 

Rambursarea creditului recreditat între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 

Inclusiv riscurile de schimb valutar în proiectul BERD 

563120 

 

 

563120 

-746,8 

 

 

0 

 

Soldul de mijloace băneşti la începutul perioadei anului 

2020 

910000 2419,4 

______________________________________________ _______ ________ 

Soldul mijloacelor banești la sfîrșitul perioadei 930000 0 

 

 

 

 

 

Secretarul C/m Soroca    Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 

la decizia C/m 

nr.     din     .     .2020 

 

Componenţa veniturilor bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 



 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, mii lei 

Venituri total: inclusiv   64053,5 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 16300,0 

Impozitul funciar 1131 75,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 2300,0 

Taxe pentru servicii specifice 1144 4336,5 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate (patenta) 1145 950,0 

Defalcări de la venit 1412 50,0 

Renta 1415 100,0 

Certificate de urbanism, loterii 1422 20,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 1423 1250,0 

Donaţii voluntare interne pentru instituţiile bugetare 1441 85,0 

Alte venituri încasate 1451 20,0 

Transferuri primite de la bugetul de stat, inclusiv: 1912 38375,5 

- cu destinaţie specială 

- cu destinaţie generală 

- alte transferuri curente cu destinaţie generală 

 

 

 

191231 

 

 

32911,1 

4168,9 

1295,5 

 

Transferuri primite de la bugetul local de nivelul II şi 

bugetul local de nivelul I 19314 100,0 

Dobânda de la creditul acordat (BERD) 
care vor fi transferate de la SA „Regia Apă-Canal Soroca” la Primărie şi 

de la Primărie la Ministerul Finanţelor 1411 91,5 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului municipal   Marcel BUŞAN 

 

 

 

Anexa nr.3 

la decizia C/m 

nr.      din       .    .2020 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului Primăriei mun. Soroca 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pentru anul 2020 

   



Denumirea Cod 
Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli recurente, în total   66472,9 

          inclusiv cheltuieli de personal   35345,5 

     Investiţii capitale, în total    

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 7031.9 

      Resurse, total    

            Resurse generale 1 6851.0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 

(inclusiv 4,4 mii lei mijloace colectate) 2 89,4 

Dobîndă de la credit (BERD)  91,5 

      Cheltuieli, total   7031,9 

Exercitarea guvernării 0301 6726,2 

Datorii interne BERD 1703 91,5 

Gestionarea fondurilor de rezervă  0802 214.2 

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 03 602,6 

Resurse, total  602,6 

Resurse generale  1 602,6 

Cheltuieli, total  602,6 

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 602,6 

Servicii în domeniul economiei 04 4647,6 

      Resurse, total   4647,6 

     Resurse generale (transferuri)  1 4647,6 

Cheltuieli, total:  4647,6 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 -1500,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 6147,6 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 11221,5 

      Resurse, total   11221,5 

           Resurse generale 1 11221,5 

      Cheltuieli, total   11221,5 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 9621,5 

Iluminarea stradală 7505 1600,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 5666,4 

      Resurse, total   5666,4 

            Resurse generale  (inclusiv transferuri cu destinaţie 

specială 2080,7) 1 5636,4 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 30,0 

      Cheltuieli, total  8 5666,4 

Dezvoltarea culturii 8502 2445,5 

Sport 8602 2738,7 



Tineret 8603 250,0 

Centrul „Acasă” 8603 232,2 

Învăţământ 09 34559,7 

      Resurse, total   34559,7 

     Resurse generale (inclusiv cu destinaţie specială – 

26442,0 mii lei, 100,0 mii lei transferuri capitale cu 

destinaţie specială)) 1 33344,1 

   Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1215,6 

      Cheltuieli, total   34559,7 

Educaţie timpurie 8802 34559,7 

Protecţia socială 10 2743.2 

      Resurse, total   2743.2 

       Resurse generale 

(Inclusiv transferuri cu destinaţie specială – 122,5 mii lei) 1 2743.2 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0 

      Cheltuieli, total   2743.2 

Asistenţă socială a persoanelor (nou născuţi) 9006 750,0 

Protecţie socială  9019 1322,8 

Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 

(Centrul „Revenire”) 9012 547,9 

Mediatorul comunitar 9019 122,5 

 

 

Secretarul consiliului     Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea bugetului Primăriei mun. 

Soroca pentru anul 2020”. 
 
 
 

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

Primăria mun. Soroca, Valentina Senco - specialist principal 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite: 



Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru 
a. 2020 nr. 172 din 19.12.2020, în temeiul prevederilor art. 26 (1) al Legii privind 
finanţele publice locale, art. 61 (1), (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale, art. 14 (2) b) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 
publică locală. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Principalele prevederi ale proiectului de decizie sunt repartizarea soldului de mijloace 
băneşti, format în contul Primăriei mun. Soroca la începutul a. 2020. Se propune 
suma spre repartizare în mărime de 200.0 mii lei, care va fi îndreptată pentru 
acoperirea  cheltuieli bugetare la compartimentul ” Iluminarea stradala” (pentru luna 
noiembrie). S-au majorat cheltuielile în legătură cu extinderea reţelelor electrice. 
 La grupa VI  (Invăţămînt) se propune  de micşorat veniturile, respectiv şi cheltuielile 
(plata părintească) cu suma de 1650,0 mii.lei. din motivul sistării activităţii 
grădiniţelor în perioada de pandemie. 

4. Fundamentarea economico-financiară: 

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la modificarea bugetului Primăriei 
mun. Soroca pentru anul 2020” atinge scopul de a suplimenta cheltuielile pe grupe 
principale cu mijloace băneşti formate în contul Primăriei la începutul anului 2020. 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Anunţul despre iniţierea proiectului de decizie se publică pe site-ul oficial al Primăriei 
Municipiului Soroca  www.primsoroca.md; inclusiv se transmite pentru consultare 
consilierilor municipali, inclusiv şi altor părţi cointeresate din mun. Soroca. 
Recomandările părţilor interesate, cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot 
fi expediate în adresa Primăriei mun. Soroca: 

- Direct la sediul pe str. Ştefan cel Mare, 5, MD-3000, mun. Soroca; 
Sau prin posta electronică msoroca@mtc.md. 

6. Constatările expertizei juridice: 

Corespunde cerinţelor prevederilor legale. 
 
 

 

       Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.primsoroca.md/

