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                                                                                           PROIECT 

                                                  DECIZIA № 1/1                                                                                                                           

din  __ mai  2020  

 

" Cu privire la executarea bugetului primăriei 

    oraşului Teleneşti pe 12  luni a anului 2019" 

 

În conformitate cu art.31 alin.(3), art.32 lit f)  al Legii 397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice locale, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei de 

specialitate buget, finanţe şi administrarea domeniului public din ___ 2020, contabilitatea 

primăriei or.Teleneşti, propune spre aprobare raportul privind executarea bugetului 

oraşului Teleneşti pe perioada de 12 luni a anului 2019. Analizînd rezultatele  executării 

bugetului pe perioada aceasta se poate de menţionat faptul că activitatea financiară-

economică a primăriei a fost concentrată  spre executarea: 

1. Legii bugetului pentru anul 2019. 

2. Legii privind finanţele publice locale. 

  Bugetul primăriei pe perioada de 12 luni anului 2019 s-a executat la partea de venituri 

în suma de  15844933,15  lei.- 99,34% (anexa nr.1   ) 

   Volumul total a cheltuielilor bugetului pe or.Teleneşti pe perioada de 12 luni anului 

2019 a constituit  15164887,05 lei. – 82.33% din cheltuielile precizate (anexa nr.2 ) 

Din volumul total al cheltuielilor bugetului primăriei cheltuielile pentru retribuirea 

muncii şi a contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie şi asistenţă medicală  a 

constituit suma de 7666901,51  lei . 

           Consiliul orăşenesc Teleneşti  

 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de contabilul şef al primăriei or.Teleneşti, dna 

TĂIETU Viorica  privind executarea  bugetului  primăriei oraşului  pe 12 luni a 

anului 2019. 

2. Se aprobă pentru 12  luni a anul 2018 executarea bugetului la venituri executate în 

sumă de  15844933,15 lei şi la cheltuieli executate în sumă de  15164887,05 lei 

(anexele nr. 1  şi nr.  2 ). 

 

 

                       Au votat: Pentru –    , Contra –   , S-au abtinut –    . 

 

                Preşedinte de şedinţă                

 



     Secretar al Consiliului       Nicolae NASTAS 

Raport narativ la executarea bugetului 

Primăriei Teleneşti  pe anul 2019 
 

     Bugetul Primăriei Teleneşti, la partea de venituri de bază executate  în anul 

2019  s-a îndeplinit cu 99,34 %. Suma precizată în buget pentru anul 

precedent a constituit 15940500,00 lei, s-a executat 15844933,15 lei, ceea ce 

constituie cu 105566,85   lei mai puțin  decât mijloacele financiare precizate. 

      Veniturile proprii ale Primăriei s-au îndeplinit cu 96.85 %, suma totală 

precizată în buget este 4951700,00 lei şi s-a executat 4795740,97  lei. 

       Majoritatea veniturilor au fost îndeplinite în următoarele ipostaze: 

1. Impozitul  pe venit din salarii s-a îndeplinit cu  99,26 % 

2. Impozitul pe proprietate -111,31% 

3. Impozitul pe bunuri imobiliare-146,94% 

4. Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii – 89,08 % 

5. Venituri din proprietate-65,83% 

   Mijloacele colectate sau încasările de la prestările serviciilor cu plată a 

constituit suma executată de 617911,02  lei  ceea ce constituie 89,37 % din 

suma precizată(691400,00 lei). 

    Suma totală a transferurilor pentru anul  2019  este de 10267299,16  lei 

ceea ce au fost îndeplinite 100%. 

       La partea veniturilor efective bugetul Primăriei s-a îndeplinit cu  suma de 

33293087,84 lei  dintre care : 

Impozite și taxe-4795740,97 lei . 

Venituri din proprietate-26332,00 lei 

Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor-622065,33 lei 

Donații voluntare -16247188,73 lei  

Venituri neindentificate -15250,00 lei. 

Alte venituri și finanțări -1319211,65 lei. 

     Partea de cheltuieli de bază executate pentru anul 2019  s-a îndeplinit cu 

82,33  %. Suma precizată în buget a constituit 17863600,00  lei s-a executat 

15164887,05 lei . 

      Din volumul total al cheltuielilor bugetului primăriei cheltuielile  de bază 

executate pentru retribuirea muncii şi a contribuţiilor de asigurare socială de 

stat obligatorie a constituit suma de 7666901,51  lei sau 50,56%   la sută din 

volumul total de cheltuieli. 

    Cheltuielile îndreptate la achitarea resurselor energetice (energie 

electrică,gaze, combustibil) constituie suma de 928401,62  lei sau  6,12  % la 

sută din volumul  total de cheltuieli. 

   Cheltuieli de bază executate pentru bunuri şi servicii s-au efectuat în sumă 

de 4588227,97 lei. 



    Pentru reparaţiile capitale ale clădirilor şi construcţiilor speciale s-au 

cheltuit suma de  1587401,62 lei. 

Pentru procurarea utilajului s-au cheltuit suma de -78605,00 lei. 

Pentru procurarea uneltelor și sculelor -144032,00 lei 

Pentru proiecte tehnice(gazificarea unei porțiuni ai or. Telenești,sat. Mihalașa, 

Mihalașa Nouă) s-au cheltuit-135135,00 lei 

        Din fondul de rezervă  al Primăriei preconizat pentru anul 2019,s-au 

efectuat cheltuieli în sumă de 106500,00 lei. 

   Cheltuielile efective al primăriei  pentru anul 2019 constiuie suma de 

17642231,13 lei. 

Dintre care o mare parte o constiuie cheltuielile de personal și contribuții și 

prime obligatorii în sum de 7766422,60 lei. 

   Cheltuielile efective la bunuri și servicii -3922379,67 lei. 

Cheltuielile effective privind uzura mijloacelor fixe -4187566,66 lei. 

Prestații sociale -346427,65 lei 

Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare-1112432,35 lei 

Transferuri acordate între bugetul de stat și bugetele locale -307002,20 lei 

     Soldul mijloacelor fixe conform bilanţului contabil pentru 2019 la 

începutul anului constituia 85106672,99 lei,după închiderea anuală soldul este 

de 103359378,63 lei. 

 Stocul de material circulante la începutul anului 2019 contituia suma de 

1602477,40 lei după închiderea anuală soldul este 1686896,86 lei 

       Conform bilantului contabil pentru anul 2019 au fost;  

procurari în sumă de 2930450,51 lei; 

Întrări gratuite în sumă de 17978288,64 lei dintre care 16753696,20  lei  la 

reparaţii capitale. 

  Soldul  mijloacelor  băneşti la sfârşitul anului 2019 constituie suma totală 

de 2741479,40 lei dintre care: 

 Grădinița de copii Andrieș cu soldul mijloacelor bănești -200022,14 lei. 

Grădinița de copii Guguță cu soldul mijloacelor bănești-126445,18 lei. 

Creanţele și datoriile Primăriei or. Telenești la data de 31 decembrie 2019 

sunt : 

 Creanţele -82872,20 lei  

Datoriile -738677,45 lei .Discifrarea se anexează :          Tab. Nr. 1 

   
      Descifrarea creanțelor și datoriilor 

Primăria or.Telenești 

la data de “31”decembrie 2019 

N/o Denumirea 

agentului 

economic 

Data 

înregistrăr

ii 

creanței/ 

datoriei 

Codul 

economic 

K-6 

Creanțe Datorii Inclusiv: proiecte 

finanțate din surse 

externe 

Creanțe Datorii 

1. Prestarea serv.cu 31.12.2019 142310 52976.38 - - - 



plată 

2. Retribuirea muncii 31.12.2019 211180 - 486147,60 - - 

3. CAS(23%) 31.12.2019 212100 - 129489,20 - - 

4. CAM(4.5%) 31.12.2019 212200 - - - - 

5. MAX- DSL 31.12.2019 222210 1844.01         -   

6. Moldova-Gaz 31.12.2019 222120 1774.09 30461.94 - - 

7. Moldelecom 31.12.2019 222220 18.41 1421.37 - - 

8. IS Cadastru 31.12.2019 222960 - 1362.75 - - 

9. IS Moldpres 31.12.2019 222990 400.00 - - - 

10. DP Apa Canal 31.12.2019 222140 3488.12 20205.28 - - 

11. Amenajarea 31.12.2019 281600  52803.94 - - 

12. Alimentatia 31.12.2019 333110 62.28 6018.50 - - 

13. Indemnizatii pt 

incapacitate 

temporară de 

muncă 

31.12.2019 273500 - 564,27 - - 

14. SA Tirex Petrol 31.12.2019 331110 - 493.60 - - 

15. SA Petrom  31.12.2019 331110 22308.91 - - - 

16. SRL Tiramisa 31.12.2019 339110 - 500.00 - - 

17. SRL Recurevis 31.12.2019 332110 - 365.00 - - 

18. ANSP 31.12.2019 222810 - 4444.00 - - 

19. SRL BaltariPrim 31.12.2019 339110 - 4400.00 - - 

Total 82872,20 738677,45 - - 

 

Rezultatul financiar al anului 2019 după închiderea bilanţului este de 

65746639,78  lei. 

Notă: 
1. Analiza executării veniturilor și cheltuielilor de bază  generalizatoare pentru toate instituțiile 

Anexele nr.1,2 la decizie; tabelul nr.16 

2. Analiza executării veniturilor și cheltuielilor de bază  și efective pentru fiecare instituție în parte 

inclusiv creanțele și datoriile Tabelele 1-16. 

 

 
 

                Contabil şef       Viorica Tăietu       

 

 


