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Cu privire la aprobarea bugetului satului
pentru 20l9rin lecturi a doua

in conformitate cu art. 24,25,47 qi 55 din Legea finanlelor publice 9i
responsabilit6lii bugetar-fiscale nr.l81 din25.07.2014, art.I4 alin.(2) lit.a), n), Q)'
art.Zg alin.(l) lit.e), art. 43 (1) b) din Legea privind administralia publicd locald

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanlele publice locale nr.

397-Xv din 16 octombrie 2003, Titlul VI din Codul Fiscal al Republicii Moldova,

anexa rr.1, 2 din Legea nr.1056 din 16.06.2000,,Pentru punerea in aplicare a
,titlului VI din Codul F1scal", Titlul VII din Codul Fiscalo precum si ,de prevederile

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea si modificarea bugetului,

aprobat prin Ordinul ministerului finantelor nr.191 din 3t.12.2014' avind in

,rld.r. Avizele Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului, Consiliul

DECIDE:

t. Se aprobd Bugetul satului pentru arnl2}Ig,lavenituri insumd de4437.9

mii lei gi cheltuieli in sumd de 4437.9 mii lei.
2. Se aprobd:
2.1 Siniezaindicatorilor generali gi surselor de finanlarc ale bugetului local

$erpeni conform anexei nr.l.
2.2 Sinieza veniturilor bugetului local $erpeni, conform anexeiw.2
2.3 Resursele qi cheltuielile bugetului local conform clasificaliei funclionale qi

pe programe conform anexei nr.3.
2.a Tipuriie si cotele impozitelor gi taxelor locale ce vor fi incasate in bugetul

local, conform anexei nr.4.
2.5 Taxa pentru unitdlile comerciale si/sau de prestdri servicii pentru anul

2019. Anexa nr. 5
2.6 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra platS de cdtre

instituliile publice finanlate de la bugetul satului, se prezintd in anexa nr.6.

2.7 Nomenclatorul serviciilor prestate de secretarul consiliului local,

specialistul reglemntdrii regimului funciar, gefa bibliotecii publice. Anexa

nr.7.



2.g Nomenclatorul tarifelor la mijloacele speciale, la sala sportivd finanlate de

la bugetul satului , pentru anul 2019. Anexa nr' 8

2.9 Sinteza resurselor colectate de cdtre instituliile publice finanlate de la

bugetul local, conform anexei nr.9
2.10 Efectivul limita al statelor de personal din instituliile publice finanlate

de la bugetul satului, conform anexei nr'10'

2.ll cuantumul fondului de rezervS a bugetului local, in sum6 de 25 mii

lei.
2.12 Dac6 e necesar alte prevederi (limita consumului de ber:ninl pe lun6,

plata consilierilor pentru participarea la fiecare gedint6, eto')

2.13 Se avtorizeazu ptimu*l iatutui Serpeni dnaElenaNicolaev:

Z.I4 Samodifice planurile de alocalii inffe diferite nivele a1e claificaliei

economice, in cadrul aceleiasi func,tii ,in cadrul unui prograrn,fatd

majorarea cheltuielilor de personal gi fara modificarea cheltuielilor pentru

invistiti capitale qi a transferurilor interbugetare.
2.15 s6 redistribuire mijloace finaciare cu destinatie speciale aprobate in cadrul

unei gi aceleasi grupe principale de cheltuile'
2.16 Procesul de {"rigt"gut" a indicatorilor bugetari aprobati pentru anul 2019

de operare a modiitetilot pe parcursul anului bugetar in cadrul sistemului

informalional de managment financiar(slMF) conform competenlei.

2.17 Achitarcadatoriilor creditoare, formate de la 01.01.19,in limita alocaliilor

bugetare aProbate Pe anul 2019.
'2.l|Contractarea de iucrari ,servicii, bunuri conform prevederilor Legii

privind achizilii Publice.
3. Se stabilesc ca prioritate cheltuielile bugetare pentru remunerarea muncll'

-.contribuJiile de asigurdri sociale de Stat, primele de asigurdri medicale, plata

alimenta-liei, medic-amentelor, resurselor energetice, apei 9i canalizdrii'

4. Trimestrial se va monitoriza situalia financiard, se vor intreprinde mdsuri

concrete pentru consolidarea disciplinei financiare bugetare qi se vor

prezentarapoarte privind executarea bugetului pe simestrul I, pe 9 luni, 9i
pe l2luni ale anului bugetar la qedinlele Consiliului sdtesc.

5. Prezent a decizie intr6 in vigoare la 0 1'0 1'20 I 9'

6. Controlul prezentei decizii se atribuie dnei E. Nicolaev , primar'
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