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Decizie nr. 10/5
din 14 decembrie 2017
Cu privire la aprobarea bugetului
local Glodeni pentru anul 2018
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 Legii finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fi scale 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, examinînd bugetul local în a doua lectură, Consiliul local
DECIDE:
1. Se aprobă:
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
Glodeni, conform anexelor nr. 4.0, 4.1,4.2, 4.3; 4.4.
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 plafonul datoriei bugetului local şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul
local, conform anexei nr. 9;
1.8 efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local,
conform anexei nr. 10;
1.9 Parcursul -limita a automobilului de serviciu şi a compensaţiei pentru folosirea
automobilului personal în procesul exercitării funcţiei pentru anul
2016,conform anexei nr. 11;
1.10 Normativele vizînd numărului abonimentelor de telefoane de serviciu, faxuri,
telefoane mobile, conform anexei nr. 12;
2. Autorităţile/instituţiile publice vor asigura:
• dezagregarea în termen a limitelor stabilite ,cu introducerea acestora în
sistemul informaţional de management financiar;
• legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate ;

• utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială ,alocate de
la bugetul de stat;
• contractarea de lucrări ,servicii,bunuri materiale conform prevederilor Legii
privind achiziţiile publice ;
• raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform
competenţei.
3. D-na Anna Semenco , contabilul şe f,va analiza sistematic executarea bugetului şi
va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei
financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.
4. Se autorizează D-na Stela Onuţu, primarul oraşului Glodeni, cu rolul de
administrator de buget;
administratorul de buget :
■ să modifice planurile de alocaţii intre diferite nivele ale clasificaţiei economice
(k2)în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram ,fară majorarea
cheltuielilor de personal şi fură modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale
şi transferurilor interbugetare.
■ să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile
repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de
rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la
bugetele locale, repartizate prin acte normative,decât legea bugetului de stat;
■ autorităţile bugetare (Org. 1 ) 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 , autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţiile
din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.
■ instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între K5-K6,cu respectarea
limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia
superioară.
5. D-na Svetlana Subţire, secretarul consiliului local, va asigura aducerea la
cunoştinţă publică , prin publicare sau prin afişare în locuri publice , a prezentei decizii
şi a anexelor la decizie în termen de 10 zile.
6 . Prezenta decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2018

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama comisiei
consultative de specialitate finanţe şi buget (preşedinte dl Alexei Bordea)
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