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PROIECT 

DECIZIA Nr.5/4 

din  ___decembrie 2020   

 

Cu privire la aprobarea bugetului  

oraşului  Teleneşti  pentru anul 2021 

în prima lectura 

 

 În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art.24, 47 şi 55 Legii finanţelor publice 

şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art.21 din Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ţinând cont de prevederile  Setului Metodologic 

privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor 

nr.209 din 24.12.2015, precum şi circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07 din 04.11.2019, 

având în vedere avizul ___al comisiei de specialitate pentru economie, buget-finanţe şi 

administrarea domeniului public din ____ decembrie 2020, examinând bugetul local, Consiliul 

orăşenesc Teleneşti  

 

DECIDE : 

1. De  aprobat  în prima lectura  Bugetul orasului Teleneşti pe anul 2021 la venituri in suma de 

19 395.8  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 19 395.8 mii lei, cu un echilibru  bugetar. 

2. De  aprobat: 

2.1  sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile 

de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1; 

2.2  sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2; 

2.3  resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, 

anexa nr. 3; 

2.4  nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile 

publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 4; 

2.5  sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, 

conform anexei nr. 5; 

2.6  efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform 

anexei nr. 6; 

2.7  cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 230,0 mii lei 

2.8 Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă (anexa nr.7). 

3. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Teleneşti dl Vadim Lelic. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Consiliului orăşenesc Teleneşti. 

                  

                          

Președinte de ședință       _______________ 

 

 

Secretar al Consiliului      Nicolae NASTAS 

    

     



                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Anexa nr.1 

la decizia Consiliului orăşenesc  

nr.5/4 din _____decembrie 2020 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local _pe primăria Teleneşti 

    

 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 19395.8 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 

 

10 184.0 

              transferuri primite între bugetele locale 

  II. CHELTUIELI, total 2+3 19 395.8 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   

19 395.8 

 

                          din care: cheltuieli de personal   9432.0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)  

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 

 

 

inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)   

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910  

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului orăşenesc  

nr.5/4  din _____decembrie 2020 

 

Sinteza veniturilor bugetului local pe primăria Teleneşti  pe anul 2021 

 

   

Denumirea 

Cod 

ECO 

(k-6) 

Suma , 

mii lei 

Venituri total:inclusiv   19 395.8 

Impozit pe venit retenut din salariu 111110 5491,0 

Impozit funciar al persoanelor juridice şi fiziceînregistrate în calitate de 

întreprinzător 113161 213.1 

Impozit funciar al persoanelor fizice cetăţeni 113171 160,1 

Impozit pe bunurile imobilare ale persoanelor fizice 113220 32.6 

Impozit pe bunurile imobilare achitate p/f , p/j 113230 167.8 

Impozit pe bunurile impbilare-p/f din valoarea estimata 113240 560.5 

Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I 113313 1.0 

Taxa de piata 114411 170,0 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 250,0 

Taxa p.prestarea serviciilor de transport 114413 0 

Taxa de plasare amplasare a publicităţii 114414 1,0 

Taxa pentru despozitivele publicitare 114415 58.0 

Taxa pentru parcare 114416 3,0 

Taxa pentru parcaj 114417 1,0 

Taxa pentru unitatile comerciale 114418 1096.7 

Taxa pentru cazare 114421 1,0 

Taxa pentru patenta de intreprinzator 114522 350,0 

Arenda terenurilor cu alta destinatie decit agricola 141533 2 

Alte venituri 145142 14,0 

Donaţii 144214 1 

        8573.8 

Transferuri primite intre bujetul de stat si bujetele locale de nivelul I 1912 10 184 
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul I pentru învăţământul  preşcolar, primar,secundar general ,special şi 

complementar(extraşcolar) 191211 7837.7 
Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nvelul I  191216 1018.3 
Transferuri curente primite cu destinatie general între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul I 191231 1128.0 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala între instituțiile bugetului  de stat şi 

instituțiile bugetelor  locale de nvelul I 191420 200,0 

Incasari de la prestarea serviciior cu plata 142310 638.0 

 

 

 

 



 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului orăşenesc  

nr.5/4  din _____decembrie 2020 

Resursele şi cheltuielile bugetului local Teleneşti 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program 

   
Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli recurente, în total   19 395,8 

          inclusiv cheltuieli de personal   

 
     Investiţii capitale, în total     

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 3 391,2 

      Resurse, total   3321,2 

            Resurse generale 1 3343,2 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 70,0 

      Cheltuieli, total   3391,2 

Exercitarea guvernării 0301 2924,0 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 230,0 

Servicii de suport pentru exicutarea guvernarii 0302 252,2                                                      

Administrarea patrimoniului de stat  -15 

Serviciul în domeniul economiei 04 1018,3 

      Resurse, total 

  
            Resurse generale 0451 1018,3 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 0411 

 
      Cheltuieli, total   1018,3 

Dezvoltarea drumurilor 6402 1018,3 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 4 696,4 

      Resurse, total   

             Resurse generale 1 4 696,4 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   4 696,4 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 4 046,4 

Iluminarea stradală 7505 650,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   1897,2 

            Resurse generale 1 1897,2 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 13 

      Cheltuieli, total   1897,2 

Dezvoltarea culturii 8502 1797,2 

Sport 8602 50,0 

Tineret 8603 50,0 

Învăţămînt 09   



      Resurse, total   8 392,7 

            Resurse generale 1 7 837,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 555,0 

      Cheltuieli, total   8 392,7 

Educaţie timpurie 8802 8 392,7 

  

Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului orăşenesc  

nr.5/4  din _____decembrie 2020 

 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare 

finanţate din bugetul local pe anul 2021 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul 

serviciilor (lei) 

1 2 3 4 

1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de 

spaţiu acordat de instituţiile publice: 

 

 

  - amplasate în oraşul Teleneşti  

  - amplasate în satul Mihalaşa  

  Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile 

bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus 

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile 

publice  
după fact 

Grădiniţele finanţate din bugetul local: 

6 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă 

preşcolară (lei/copil/zi)  

Conform 

ordinelor 

Ministerului 

Educaţiei  

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului orăşenesc  

nr.5/4  din _____decembrie 2020 

 

Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul local a Primăriei Teleneşti  pe anul 2021                                                                                                                           

(mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Cod 

Grupa 

funcţie

i 

Suma preconizată spre încasare pe 

subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse 

atrase pentru  

proiecte    

finanţate din 

surse externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Primăria or.Teleneşti  - aparat 0111  70.0  

2 GrădiniţaAndrieş  0911  374.0  

3 Grădiniţa Guguţă 0911  181  

4 Centrul de Cultură Teleneşti 0820  10.0  

5 Căminul cultural  Mihalaşa 0820  3.0  

Total   638.0  

 

Anexa nr. 6 

la decizia Consiliului orăşenesc  

nr.5/4  din _____decembrie 2020 

 

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul local a Primăriei Teleneşti 

pe anul 2021 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Primăria Teleneşt- aparat 10958 23,3 

2 Grădiniţa Andrieş 08676 49,3 

3 Grădiniţa Guguţă 08677 21,1 

4 Centrul de Cultură Teleneşti 08165 11,5 

5 Teatre populare 08162 7,0 

6 Căminul cultural Mihalaşa 08680 2,0 

7 Biblioteca Mihalaşa 08679 1,0 

9 Amenajarea 10958 19,0 

Total  134,2 

 
                                                                                                      

 

 

 

 

 



 

   Anexa nr. 7  

la decizia Consiliului orăşenesc  

nr.5/4  din _____decembrie 2020 

 

REGULAMENTUL 

privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor 

administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei 

publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora (în continuare - Regulamentul) determină modul de 

constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei 

publice locale. 

II. Constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestora 

1. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de autoritatea reprezentativă şi 

deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter 

excepţional şi imprevizibil, care nu sînt prevăzute în bugetul unităţii administrativ-teritoriale 

respective şi care ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale. 

2 Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către autoritatea reprezentativă şi 

deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale la aprobarea bugetului pentru anul următor, în 

mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului ei, în conformitate cu prevederile 

articolului 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale. 

3. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru: 

a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de 

proiectare aferente acestor acţiuni-25% din mijloacele fondului de rezervă . 

b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice 

locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase-15% din 

mijloacele fondului de rezervă . 

c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi-10% din mijloacele fondului de rezervă . 

d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile-40% din mijloacele 

fondului de rezervă. 

e) finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi având drept scop dezvoltarea 

comunităţii-4% din mijloacele fondului de rezervă. 

f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate 

unităţii administrativ-teritoriale (în caz de necesitate)1% din mijloacele fondului de rezervă. 

g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori 

pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale-1% din mijloacele 

fondului de rezervă. 

h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu 

legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale-4% din mijloacele fondului de rezervă. 

efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept. 

6. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru 

perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective şi 

tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

7. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine 

autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale respective. 

 

 

 

 


