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Decizie nr. 5/1
din 06 septembrie 2018

Cu privire la modificarea bugetului 
local Glodeni pentru anul 2018, 
aprobat prin deciziile Consiliului local 
nr. 10/2 şi nr.10/5 din 14 decembrie 2017 
şi corelat prin decizia Consiliului local 
nr. 4/19 din 29 iunie 2018

în baza Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală art.14 
alin. 1, alin.2, lit.n), în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- 
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice 
locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 01.11.2013, precum şi, de prevederile Setului 
metodologic privind Clasificaţia bugetară, aprobat prin Ordinul ministerului finanţelor nr.208 din 24 
decembrie 2015, cu modificările operate prin Ordinul ministerului finanţelor nr.5 din 26.01.2016 
privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare, în conformitate cu prevederile Legii 
bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017, modificată şi completată prin Legea nr.101 
din 07.06.2018, în legătură cu aprobarea şi distribuirea soldului mijloacelor financiare la finele anului 
bugetar ca rezultat al executării bugetului pentru anul 2017 şi necesitatea de a efectua modificări a 
planului de cheltuieli în bugetul local. Consiliul orăşenesc Glodeni

DEciDE:
1. Se modifică anexa nr.l al deciziei Consiliului orăşenesc Glodeni nr.10/5 din 14.12.2017, şi 

anume soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei în sumă de 1447,2 mii lei (se substituie 
suma 228,8 mii lei cu suma 1676,0 mii lei).

2. Se modifică anexa nr.3 al deciziei Consiliului orăşenesc Glodeni nr. 10/5 din 14.12.2017, prin 
rectificarea spre majorare părţii de cheltuieli a bugetului local din contul soldului disponibil format 
la 01.01.2018 în sumă de 1447,2 mii lei, după cum urmează:

2.1 Gospodăria de locuinţe si gospodăria serviciilor comunale, grupa principală 06 conform 
clasificaţiei funcţionale, în sumă de 1105,0 mii lei, inclusiv:

a) Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe si serviciilor comunale, programa 7502, 
subgrupa 0620- Dezvoltarea comunală şi amenajare, în sumă de 1105,0 mii lei,şi 
anume:
- suma 1065,0 mii lei, pentru executarea lucrărilor de reparaţia îmbrăcămintei din 
beton asfaltic prin amenajarea acceselor la blocurile de locuit din str.Suveranităţii, 
V.Zgîrcea şi B.Bodoni, ECO 222500 (Servicii de reparaţii curente);

- suma 40,0 mii lei, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare şi întocmirea 
devizelor de cheltuieli pentru amenajarea or.Glodeni, ECO 319240 (Pregătirea 
proiectelor)-,

2.2 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă, grupa principală 08 conform clasificaţiei 
funcţionale, în sumă de 25,0 mii lei, inclusiv:

a) Dezvoltarea culturii, programa 8502, subgrupa 0820- Servicii în domeniul culturii 
în sumă de 25,0 mii lei,şi anume:



- suma 25,0 mii lei, pentru procurarea drapelului oraşului Glodeni, insignelor şi 
stemei, cu ocazia aniversării a 385 ani Glodeni, ECO 339110 (Procurareaaltor 
materiale);

2.3 Invătămînt, grupa principală 09 conform clasificaţiei funcţionale, în sumă de 314,2 mii lei, 
inclusiv:

a) Educaţie timpurie, programa 8802, subgrupa 0911- Educaţie timpurie, în sumă de 
314,2 mii lei,şi anume:
- suma 115,9 mii lei, pentru executarea lucrărilor de amenajarea intrării şi terito
riului la grădiniţă de copii nr.4 or.Glodeni cu beton asfaltic, ECO 222500 
0Servicii de reparaţii curente)-,

- suma 198,3 mii lei, pentru executarea lucrărilor de amenajarea intrării, terenurilor 
şi teritoriului la grădiniţă de copii nr.5 or.Glodeni cu beton asfaltic, ECO 222500 
(,Servicii de reparaţii curente)-,

2.4 Protecţie socială, grupa principală 10 conform clasificaţiei funcţionale, în sumă de 3,0 
mii lei, inclusiv:

a) Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni, programa 9019, subgrupa 1099- Alte 
servicii de protecţie socială, în sumă de 3,0 mii lei,şi anume:
- suma 1,5 mii lei, ajutorul unic social d-nei Cerscaia Lidia, locuitoarei or.Glodeni, 

str.Mateevici,7, pentru procurarea medicamentelor, în legătură cu starea gravă 
(cancer), EC0272600 (Ajutoare băneşti)-,

- suma 1,5 mii lei, ajutorul unic social d-nei Coreniova Nina, locuitoarei or.Glodeni, 
str.Varlaam,10A, pentru procurarea medicamentelor, în legătură cu starea gravă 
(cancer), ECO 272600 {Ajutoare băneşti).

3. Se precizează planul în suma de (-410,0) mii lei:
Programa 5009 Administrarea patrimoniului de stat, subgrupa 0411- Servicii generale 
economice şi comerciale,ORG.2- 10584 Aparatul primarului or.Glodeni, în sumă de (-380,0) 
mii lei :
- cod ECO 371210 (Realizarea terenurilor) -  (-410,0) mii lei;

4. Se modifică partea de cheltuieli a bugetului Primăriei or.Glodeni pentru anul 2018, şi anume: 
Programa 7502- Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe si serviciilor comunale, subgrupa 0620- 
Dezvoltarea comunală si amenajare. ORG.2- 10584 Aparatul primarului or.Glodeni, în sumă 
410,0 mii lei, şi anume:

- suma 240,0 mii lei, pentru executarea lucrărilor de reparaţia îmbrăcămintei din piatra spartă a 
străzilor Alexandru Marinescu, Alexandru Plamadeala, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Alexandru cel 
Bun, ECO 222500 {Servicii de reparaţii curente)-,

- suma 140,0 mii lei, pentru procurarea şi instalarea terenului de jocuri pentru copii pe str. 
V.Zgircea or.Glodeni, ECO 318110 {Procurarea altor mijloace fixe);

- suma 30,0 mii lei, pentru executarea lucrărilor de amenajare pieţei agricole pe str.Alexandru cel 
Bun or.Glodeni, ECO 222990 {Servicii neatribuite altor aliniate).

5. Se modifică partea de cheltuieli a bugetului Primăriei or.Glodeni pentru anul 2018, şi anume: 
Programa 0301- Exercitarea guvernării, subgrupa 0111- Autorităţi legislative si executive. ORG. 2- 
10584 Aparatul primarului or.Glodeni, în sumă 15,3 mii lei, pentru executarea documentelor 
executorii conform procedurilor de executare nr. 147p/f-451/18 din 17.04.2018 şi 175-3308/18 din 
18.06.2018, şi anume:

- ECO 211180 (Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii)- (-15,3) mii lei;
- ECO 281361 (Plăţi aferente documentelor executorii cu executare benevolă) -  15,3 mii lei.

6. Specialist pentru planificare al Primăriei oraşului Glodeni, dna L.Saranciuc-Ceban, va opera 
modificările, ce se impun ca rezultat al prezentei decizii.



7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate a Consiliului orăşenesc Glodeni pentru activităţi economico-fmanciare, ( preşedinte - dl 
A.Bordea).

Au votat: 17

Pentru: 17 contra:0

Preşedintele şedinţei consiliului 
Secretarul consiliuluLofăsenesc

Conform originalului;

s-au abţinui: 0

Iulian Scripcaru 
Svetlana Subţire

Svetlana Subţire, secretarul consiliului


