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                                       DECIZIA    Nr. 1/1                       PROIECT 
  

din  ___februarie 2023  

 

Cu privire la corelarea  bugetului oraşului  Teleneşti  pentru anul 2023  

în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023 

 

În temeiul art. 12 al Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 alin. (2) lit. 

n) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 23, art. 24 al Legii nr. 397/2003 

privind finanţele publice locale, art. 55, alin. (5), art. 58, alin. (1) al Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, ţinând cont de Legea bugetului de stat pentru anul 

2023 nr.359/2022, având în vedere decizia nr. 5/34 din 09.12.2022 “Cu privire la aprobarea 

bugetului oraşului Telenești pentru anul 2023 în lectura a doua”, art.62 din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, luând în consideraţie avizul  comisiei consultative de specialitate buget 

finanțe și administrarea domeniului public, Consiliul orăşenesc  Telenești, 

 DECIDE : 

1. Se modifică pct. 1 din Decizia nr. 5/34 din 09.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului 

orașului Telenești  pentru anul 2023 în lectura a doua” după cum urmează: se exclude sintagma 

”la venituri în sumă de 34 932,1mii lei” și se substituie cu sintagma ” la venituri în sumă de 

40347,5 mii lei”, se exclude sintagma ”la cheltuieli 34 932,1 mii lei” și se substituie cu 

sintagma ” la cheltuieli în sumă de  40347,5 mii lei”: 

2. Se expune în redacţie nouă anexa nr. 1 (Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale 

bugetului local _pe primăria Teleneşti pentru anul 2023) la decizia Consiliului orăşenesc 

Telenești nr. 5/34 din 09.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești  pentru 

anul 2023 în lectura a doua” (se anexează). 

3. Se expune în redacţie nouă anexa nr. 2 (Sinteza veniturilor bugetului local pe primăria 

Teleneşti  pe anul 2023)  la decizia Consiliului orăşenesc Telenești nr. 5/34 din 09.12.2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului orașului Telenești  pentru anul 2023 în lectura a doua” (se 

anexează). 

5. Se expune în redacţie nouă anexa nr. 3 (Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 

2023conform clasificaţiei funcţionale și pe program) la decizia Consiliului orăşenesc Telenești  

nr. nr. 5/34 din 09.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Telenești  pentru anul 

2023 în lectura a doua” (se anexează). 

4. Contabilitatea Primăriei oraşului Telenești  în persoana dnei Viorica Tăietu, contabil – şef, va 

opera modificările, ce se impun ca rezultat al prezentei decizii. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului oraşului Telenești dl 

Vadim Lelic. 

                  

 Preşedinte de şedinţă     

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

                                                                                                                                                 

 

          

 



Anexa nr.1 

La decizia Consiliului local 

Nr 1/1 din 10.02.2023 

 

 

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

    

 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 40347,5 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 

 

17230,6 

              transferuri primite între bugetele locale 

  II. CHELTUIELI, total 2+3 40347,5 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   40347,5 

                          din care: cheltuieli de personal   15873,7 

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 local 

Nr 1/1 din 10.02.2023 

 

Sinteza veniturilor bugetului local pe primăria Teleneşti  pe anul 2023 

 

   

Denumirea 

Cod 

ECO 

(k-6) 

Suma , 

mii lei 

Venituri total:inclusiv   40347,5 

Impozit pe venit retenut din salariu 

111110 

111130 9085,0 

Impozit funciar al persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător 113161 42,5 

Impozit funciar al persoanelor fizice cetăţeni 113171 169,4 

Impozit pe bunurile imobilare ale persoanelor juridice  113210 79,3 

Impozit pe bunurile imobilare ale persoanelor fizice 113220 37,9 

Impozit pe bunurile imobilare achitate p/f , p/j 113230 234,0 

Impozit pe bunurile impbilare-p/f din valoarea estimata 113240 600,0 

Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I 113313 1,0 

Taxa de piata 114411 170,0 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 270,0 

Taxa p.prestarea serviciilor de transport 114413 0 

Taxa de plasare amplasare a publicităţii 114414 1,5 

Taxa pentru despozitivele publicitare 114415 56,9 

Taxa pentru parcare 114416 3,0 

Taxa pentru parcaj 114417 1,0 

Taxa pentru unitatile comerciale 114418 1374,6 

Taxa pentru cazare 114421 1,0 

Taxa pentru patenta de intreprinzator 114522 295,5 

Arenda terenurilor cu alta destinatie decit agricola 141533 30,8 

Alte venituri 145142 15,0 

Donaţii 144214 1 

        12468,4 

Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I 1912 27093,7 
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 13756,5 
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nvelul I  191239 2231,7 
Transferuri curente primite cu destinatie general între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul I 191231 1242,4 
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor localele de nivelul 1 191420 9863,1 
Transferuri capital primate cu destinatia specialaintre bugetul de stat si bugetele locale de 

nivelul I 191220 0 

Incasari de la prestarea serviciior cu plata 142310 785.4 

 

 



Anexa nr.3 

La decizia Consiliului local 

Nr 1/1 din 10.02.2023 

Resursele şi cheltuielile bugetului local Teleneşticonform clasificaţiei funcţionale şi pe program 

   
Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli recurente, în total   40347,5 

          inclusiv cheltuieli de personal   

 
     Investiţii capitale, în total   

 
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 4303,7 

      Resurse, total   4303,7 

            Resurse generale 1 4263,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 40,0 

      Cheltuieli, total   4303,7 

Exercitarea guvernării 0301 3662,5 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 275,7 

Servicii de suport pentru exicutarea guvernarii 0302 365,5 

Serviciul în domeniul economiei 04 2231,7 

      Resurse, total 

              Resurse generale 0451 2231,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 0411 

 
      Cheltuieli, total   2231,7 

   
Dezvoltarea drumurilor 6402 2231,7 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 

 
      Resurse, total   

             Resurse generale 1 16495,1 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   16495,1 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 6732,0 

Iluminarea stradală 7505 900,0 

Aprovizionarea cu apa si canalizare 7503 9863,1 

Administrarea patrimoniului de stat 0808 -1000 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08  

      Resurse, total   2826,1 

            Resurse generale 1 2816,1 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10 

      Cheltuieli, total   2826,1 

Dezvoltarea culturii 8502 2726,1 

Sport 8602 50,0 

Tineret 8603 50,0 



Învăţămînt 09 

 
      Resurse, total   14490,9 

            Resurse generale 1 13756,5 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 734,4 

      Cheltuieli, total   14490,9 

Educaţie timpurie 8802 14490,9 

  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nota informativă 
Prin prezenta, Ministerul Finantelor aduce la cunostință că, pe data de 22 decembrie 2022, 

a fost adoptată Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359 (Monitorul official nr.435-437 din 

28.12.2022). 

Astfel, în conformitate cu art.58, alin. (1) din Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181/2014, se comunică volumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele 

locale pentru anul 2023, care se regăsesc în anexa nr.7 al legii menționate, totodată  pot fi consultate 

și în anexa nr.1 la prezenta circulară. 

Particularitățile specifice de estimare a relațiilor interbugetare și limitele de transferuri de 

la bugetul de stat la bugetele locale au fost expuse prin circulara Ministerului Finantelor nr.06/2-07-

66 din 29 septembrie 2022 "Privind elaborarea si prezentarea proiectelor bugetelor locale pentru 

anul 2023 și estimarilor pe anii 2024-2025", actualizata prin circulara nr.06/2-07-88 din 9 

decembrie 2022, prin care au fost remise limitele aetualizate ale transferurilor. 

În conformitate cu decizia bugetară anuală, aprobată de către consiliul local, autoriațile 

publice locale, urmează, în caz de necesitate, să ajusteze în SIGFP(modulul BPS) valorile agregate 

ale propunerii de buget atât în partea ce tine de resurse și cheltuieli, cât și informația 

nefinanciară(inclusiv performanța subprogramelor).  

De asemenea, menționăm că limitele comunicate de autoritatea publică ierarhic superioară 

(Org1, Org 1 i) sunt obligatorii și se supun repartizării ulterioare de către instituția bugetară 

subordonată, pană la cel mai detaliat nivel al clasificației bugetare. 

După repartizarea integrală a bugetelor (alocatiilor  bugetare)  de  căre 

autoritățile/instituțiile bugetare în modulul "Alocații bugetare", acestea se vor aproba și publica, 

fiind transmise automat de sistem în Modulul de executare a bugetului (Modulul Trezoreria). 

Cu referire la compartimentul „Cheltuieli de personal", menționăm că în scopul elucidării 

unor aspecte privind aplicarea noilor prevederi noi Incepând cu 1 ianuarie 2023 operate la politica 

salarială în sectorul bugetar, Ministerul Finanțelor vine cu următoarele precizări. Guvernul va 

propune Parlamentului proiectul de modificare a Legii nr.270 2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, cu implementare incepând cu 1 ianuarie 2023, care va conține 

următoarele măsuri de politici salariale: 

•  Acordarea plății compensatorii persoanelor a căror salariu lunar, calculat începând cu 

01.01.2023 pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă, va fi mai mic decât 4000 lei, 

modificarea art. 27 alin. (2) din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar; 

•  Acordarea sporului lunar în valoare fixă în sumă de 1300 lei; 

Impozit pe venit 

 impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice - aplicarea impozitului pe venit în 

cuantum de 12 %  pentru venitul anual impozabil ce nu depășește sau este egal cu 1 mil.lei și 

respectiv, 18% din venitul anual impozabil ce depășește 1 mil.lei. Persoanele fizice rezidente 

care obțin un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, li se va păstra dreptul de 

micșorare a cuantumului venitului anual impozabil obținut cu valoarea scutirii personale; 

 majorarea cotei impozitului pe venit de la  3% la  7% din venitul obținut de persoanelor 

fizice rezidente sub formă de dobânzi; 

 prelungirea termenului de desfășurare a activității de comerț în baza patentei pină la 1 iulie 

2023. 

Cu  referire la "Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea  

Invățământului" (în continuare  TDS), informăm ca volumele acestora au fost ajustate față de 

limitele comunicate inițial, luând în considerare urmatorii factori: 

•  costul măsurilor de politici salariale noi; 

•  mijloace financiare suplimentare alocate autoritatilor publice locale în urma examinării 

solicitărilor înaintate, pentru deschiderea grupelor noi în instituțiile de educație timpurie și 

învățământ extrascolar; 

•  costul majorarii cu 20% a normelor financiare pentru alimentarea copiilor și elevilor 

înceând cu 1 ianuarie 2023; 

Solicitările suplimentare de mijloacele financiare înaintate de catre APL pentru majorarea 

transferurilor cu destinație specială, precum și impactul modificărilor unor politici bugetare asupra 



competentelor delegate APL, se regăsesc în noile plafoane ale transferurilor cu destinație specială 

prevăzute în Anexa nr.7 la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2023, reieșind din cadrul de 

resurse disponibil al bugetului de stat pentru anul viitor. 

 

               Pentru anul bugetar 2023 se prevăd următoarele tipuri de cheltuieli: 

Nr. Cheltuieli F1 F3 P1 P2 P3 Suma mii lei 

1 Administrarea  fondului de 

rezervă(1% către mijloacele 

bugetare) 

0169 0802 00020 275.7 

2 Actiuni cu caracter general 0169 0808 00059 -1000,0 

3 Autorități legislative și 

executive(aparatul primăriei ) 

0111 0301 00005 3662,5 

4 Servicii de suport pentru 

exercitarea guvernarii 

0133 0302 00009 365,5 

5 Transport rutier(reparația 

drumurilor) 

0451 6402 00395 2231,7 

6 Dezvoltarea comunală și 

amenajarea 

0620 7502 00333 6732,0 

7 Aprovizionarea cu apă și 

canalizare,contribuții la proiecte 

investiționale-Proiect  

0630 7503 00436 9863,1 

8 Iluminarea stradală 0640 7505 00335 900,0 

9 Educație timpurie 0911 8802 00199/00448 14490,9 

10 Servicii în domeniul 

culturii(Centrul de Cultură 

Telenești 

0820 8502 00234 1549,4 

11 Servicii în domeniul 

culturii(Teatre model) 

0820 8502 00234 903,2 

12 Servicii în domeniul 

culturii(Căminul cultural 

Mihalașa) 

0820 8502 00234 157,3 

13 Servicii în domeniul 

culturii(biblioteca) 

0820 8502 00231 116,2 

14 Servicii de sport si cultura fizica 0812 8602 00230 50,0 

15 Servicii pentru tineret 0813 8603 00239 50,0 

Bugetul primăriei or. Telenești pentru anul 2023, constituie 40347,5 mii lei la partea de venituri și 

suma de 40347,5 mii lei la partea de cheltuieli. 

Bugetul Primăriei orașului Telenești a fost prezentat în format unic (după modificările ulterioare) și 

va fi parametrizat în  SIMF și nu poate fi modificat pînă la apariția necesităților de corelare sau 

modificare deciziei bugetare anuale. Formatul bugetului este analogic tabelelor din setul 

metodologic privind elaborarea bugetului pentru anul 2023,estimări 2024-2025, prezentat prin 

circulara nr.06/2-07-66 din 29.09.2022. 

 

 



                      Resursele şi cheltuielile bugetului local Teleneşti 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program 

  

   

  

Denumirea Cod 
Aprobat 

mii lei 

Propus 

spre 

modificare 

Modificat 

mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   34932,1 

 

5415,4 40347,5 

          inclusiv cheltuieli de personal   

 

 
 

     Investiţii capitale, în total   

 

  

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 3858,0 
445,7 

4303,7 

      Resurse, total   3858,0 445,7 4303,7 

            Resurse generale 1 3818,0 445,7 4263,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 2 40,0 

 

40,0 

      Cheltuieli, total   3858,0 445,7 4303,7 

Exercitarea guvernării 0301 3242.2 420,2 3662,4 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 275,7  275,7 

Servicii de suport pentru executarea guvernarii 0302 340,0 25,5 365,5 

Serviciul în domeniul economiei 04 2231,7  2231,7 

      Resurse, total 
  

 
 

            Resurse generale 0451 2231,7  2231,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 0411 

 

 

 

      Cheltuieli, total   2231,7  2231,7 

   

 
 

Dezvoltarea drumurilor 6402 2231,7  2231,7 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale 06 

 

 

 

      Resurse, total   13766,4 
 

16495,1 

            Resurse generale 1 13766,4  16495,1 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 2 

 

 

 

      Cheltuieli, total   13766.4  16495,1 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 

comunale 7502 6503,3 

 

228,7 6732,0 

Iluminarea stradală 7505 900,0  900,0 

Aprovizionarea cu apa si canalizare 7503 7363,1 2500,0 9863,1 

Administrarea patrimoniului de stat 0808 -1000  -1000 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 

 

  

      Resurse, total   2528,1 298,0 2826,1 

            Resurse generale 1 2518,1 
298,0 

2816,1 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 2 10 

 

10 

      Cheltuieli, total   2528,1 298,0 2826,1 

Dezvoltarea culturii 8502 2428,1 298,0 2726,1 

Sport 8602 50,0  50,0 



Tineret 8603 50,0  50,0 

Învăţămînt 09 

 

  

      Resurse, total   12547,9 1943,0 14490,9 

            Resurse generale 1 11813,5 
1943,0 

13756,5 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 2 734,4 

 

734,4 

      Cheltuieli, total   12547,9 1943,0 14490,9 

Educaţie timpurie 8802 12547,9 
1943,0 

14490,9 

 

 

 


