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DECIZIE nr. 15 

 din      11.12.2019  

 

”Cu privire  la  aprobarea bugetului 
 UAT Podgoreni pentru anul 2020  în a doua lectură” 

 

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

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit. a), 47 (2), 55 ale Legii 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 20, 21 (2), (4) 

lit. b) ale Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, examinînd 
bugetul local în a doua lectură, având avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local 

Podgoreni  

DECIDE: 

1. Se aprobă: 
Se aprobă  în  lectura a doua  bugetul UAT Podgoreni  pentru anul 2020  la venituri în sumă  
de 2519.2 lei și la cheltuieli în sumă de 2519.2 mii lei. 

1.1 sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv 

cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1; 
1.2 sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2; 

1.3 resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe 
programe, anexa nr. 3; 

1.4 tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul local 
Podgoreni, conform anexei nr. 4; 

1.5 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile 
publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 5; 

1.6 sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, 
conform anexei nr. 6; 

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

anexei nr. 7; 

1.8  parcursul-limită anual al unităţilor de transport pe autorităţile executive,conform anexei 
nr.8. 

2. Se stabileşte plata pentru 1 şedinţă de lucru a consilierilor pentru anul bugetar 2020 în 
mărime de 200.0  lei pentru fiecare şedinţă ordinară. 

3. Se autorizează primarul satului  cu rolul de administrator de buget; 
3.1 admistratorul de buget: 

a) să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2) în 
cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram,fără majorarea cheltuielilor de 
personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor 
interbugetare; 



b) să includă în programele respective de cheltuieli,în baza dispoziţiei,alocaţiile repartizate 
prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă,precum şi 
transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local,repartizate prin alte acte 
normative,decât legea bugetului de stat; 

3.2 autoritatea bugetară (Org1) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate 
între nivele K4,în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2,cu 
respectarea limitei stabilite la nivel de K2.Totodată,autoritatea bugetară poate modifica 
resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1F3),fără modificarea limitei 
aprobate. 

3.3 instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6,cu respectarea 

limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia superioară. 

4. Primarul de Podgoreni v-a asigura controlul executării prezentei Decizii. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2020. 

 

AU VOTAT: pentru-  , contra-  , abținuți-  
 

 

 

                 Președintele ședinței                                                          
                  Contrasemnat: 

                  Secretar al consiliului local                                                   Victoria Graur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la decizia Consiliului local Podgoreni 

nr.        din        decembrie 2019 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului local Podgoreni 

   

Denumirea Cod Eco 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 1 2519.2 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  2015.5 

II. CHELTUIELI, total 2+3 2519.2 

 

Secretarul Consiliului local                                                   Graur V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la decizia Consiliului local Podgoreni 

nr.    din      decembrie 2019 

Sinteza veniturilor bugetului local _ Podgoreni _ pe anul 2020 

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei 

Venituri total: inclusiv  2519.2 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 130.4 

Impozitul pe venitul retinut din salariu 111110 125.4 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 5.0 

Impozitul funciar 1131 125.5 

Impozitul incasat de la persoanele fizice si juridice …… 113161 109.9 

Impozitul funciar  de la persoane fizice cetateni… 113171 15.6 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 9.5 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 4.9 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele 
juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din 
valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 113230 2.3 

Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele 
fizice-cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 113240 2.3 

Taxe pentru servicii specifice 1144 5,5 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 2,5 

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 3,0 

Renta 1415 19,8 

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasate în bugetul 
local de nivelul I 141522 19,8 

Plata pentru locatiunea patrimoniului public 1422 10,0 

Plata pentru locatiunea patrimoniului public incasat in bugetul 

local 142252 10,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile 1423 203.0 



Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei 

bugetare 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 53.00 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 150 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de 
nivelul I 1912 2015.5 

  Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat către 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru învăţămîntul 
preşcolar,primar,secundar general,special şi complementar 
(extraşcolar) 191211 813.7 

Transferuri cu destinaţie speciala pentru infrastructura 

drumurilor 191216 124.0 

Transferuri cu destinaţie generală de la bugetul de stat către 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I 

  

  191231 

 

1077.8 

   

Alte transferuri curente primite cu destinație generală între 
bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I 191239  0.0 

   

 

 

Secretarul Consiliului local                                                   GRAUR Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

la decizia Consiliului local   Podgoreni 

nr.     din    decembrie 2019 

Resursele și cheltuielile bugetului local  Podgoreni 

conform clasificașiei funcționale și pe program 

   

Denumirea Cod Suma, mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   2519.2 

          inclusiv cheltuieli de personal   1622.6 

     Investiții capitale, în total    

Servicii de stat cu destinaţie generală 01  

      Resurse, total   1064.5 

            Resurse generale 1 1061.5 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 3,0 

      Cheltuieli, total   1061.5 

Exercitarea guvernării 0301 1061.5 

Servicii în domeniul economiei 04  

    Resurse,total  124.0 

Resurse generale 1 124.0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0.0 

Cheltuieli,total  124.0 

Servicii generale economice si comerciale 5009  

Dezvoltarea drumurilor 6402 124.0 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06  

      Resurse, total   60.0 

            Resurse generale 1 60 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0.0 

      Cheltuieli, total   60.0 



Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 25.00 

Iluminarea stradala 7505 35.00 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08  

      Resurse, total   260.0 

            Resurse generale 1 257.00 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 3,0 

      Cheltuieli, total   260.0 

Dezvoltarea culturii 8502 260.0 

Învăţămînt 09  

      Resurse, total   1010.7 

            Resurse generale 1 813.7 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 197.0 

      Cheltuieli, total   1010.7 

Educație timpurie 8802 1010.7 

 

 

Secretarul Consiliului local                                           Graur V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului local Podgoreni 

nr. -----    din    decembrie 2019 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare 
finanţate din bugetul local pe anul 2020 

 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

  Aparatul primarului  

1 142310 Înregistrarea căsătoriilor 150.0 

  Certificate  

 142310 -Certificate diferite  3,0 

  -pentru porcine/bovine/ovine 20,0 

  Căminul Cultural Podgoreni  

1 142320 - pentru petrecerea ceremoniilor/ mese de pomenire 300.0 

 142320 -Pentru zile de nastere 500.0 

 142320 -Nunti/ cumetrii 1000.0 

 142320 Intruniri/ adunari politice 300.0 

Grădiniţa  finanţata din bugetul local: 

1 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vârstă 
preşcolară (lei/copil/zi)  

Conform ordinelor 

Ministerului 

Educaţiei 

 

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de 
instituţiile publice  
-energia electrica 

gaze 

Conform  factură 

 

 

   Secretarul Consiliului local                                                 Graur Victoria 

 



Anexa nr. 6 

la decizia Consiliului local Podgoreni 

nr.    din    decembrie  2019 

 

Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul local __ Podgoreni pe anul 2020 

                                                                                                                           (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Cod 

Grupa 

funcţiei 

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  Podgoreni  - aparat 0111  3.0  

2 Caminul Cultural Podgoreni 0820  3.0  

3 Grădiniţa Podgoreni  pl parinteasca 0911  47.0  

 Grădiniţa Podgoreni  arenda  0911  150.0  

Total   203.0  

 

 

Secretarul Consiliului local                                  Graur Victoria 

 

 

 

 

                                                                                                               

 



                Anexa nr. _7_ 

la decizia Consiliului local _ Podgoreni 

nr.    din      decembrie  2019 

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul local Podgoreni 

pe anul 2020 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org 2 

Efectivul 

 de personal, 

unități 

1 2 3 4 

1 Primăria Podgoreni - aparat 10924 9,0 

2 Grădiniţa Podgoreni 14674 10.7 

3 Biblioteca Podgoreni 08351 1,25 

5 Căminul cultural Podgoreni 14677 1.0 

Total  21.95 

 

 

Secretarul Consiliului local                                               Graur Victoria 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului local _ Podgoreni 

nr.    din     decembrie  2019 

 

LIMITA unităţilor de autoturisme şi parcursului-limită anual al unităţilor de transport pe 
autorităţile executive pe anul 2020 

 

 

 

Nr. d/o Marca automobilului la care s-a 

stabilit 

Numărul de 

autoturisme 

Limita destinaţiei 
parcurse       (km) 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacia Logan VUE 344 

 

 

 

1 

 

 

 

15000 

 

Secretarul Consiliului local                                               Graur Victoria 

 

 

 

 

 


