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D E C I Z I E

din 29 iunie 2018 nr. 4/3 
or. Glodeni

Cu privire la modificarea bugetului local 
Glodeni pentru anul 2018.

în temeiul art.14 alin.(2) lit.f) si n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”. Legii R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind 
finanţele publice locale”, art.4 alin.(l) lit.d) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 
„Privind descentralizarea administrativă”, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Codul Fical pentru anul 
2018 titlul VII art.291, şi necesitatea de a efectua modificări a planului de cheltuieli în bugetul 
local, Consiliul orăşenesc

D E C I D E  :

1. Se modifică partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2018, în legătură cu 
necesităţile aparute în urma executării părţii de ch-li, după cum uzmează:

1.1. Spre diminuare - suma de 1291868,00 lei din Program 7502-Dezvoltarea gospodăriei 
de locuinţe si serviciilor comunale, subgrupa 0620-Dezvoltare comunală şi amenajare, ORG.2 
-  10584 Aparatul primarului or.Glodeni, ECO 222500 {Servicii de reparaţii curente).

1.2. Spre majorare, după cum urmează:
- suma de 349950,00 lei pentru executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului prin 

pavarea trotuarelor pe strada Suveranităţii {între străzile Decebal şi 300 ani Glodenilor) 
or.Glodeni, la Programa 7502-Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale, 
subgrupa 0620-Dezvoltare comunală şi amenajare, ECO 319220 {Construcţii speciale în curs 
de execuţie);

- suma de 186287,00 lei pentru executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului prin 
pavare a teatrului de vară or.Glodeni {Parcul Central), la Programa 7502-Dezvoltarea 
gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale, subgrupa 0620-Dezvoltare comunală şi 
amenajare, ECO 319220 {Construcţii speciale în curs de execuţie)',

- suma de 726160,00 lei pentru executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului prin 
pavarea trotuarelor pe strada Ştefan cel Mare {între străzile M. Eminescu şi Tricolorului) 
or.Glodeni, la Programa 7502-Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale, 
subgrupa 0620-Dezvoltare comunală şi amenajare, ECO 319220 {Construcţii speciale în curs 
de execuţie)',

- suma de 29471,00 lei pentru efectuarea lucrărilor de proiectare şi intocmirea devizelor 
de cheltuieli pentru amenajarea or.Glodeni, la Programa 7502-Dezvoltarea gospodăriei de 
locuinţe şi serviciilor comunale, subgrupa 0620-Dezvoltare comunală şi amenajare, ECO 
319240 {Pregătirea proiectelor).

2. Se expun în redacţie nouă anexa nr.4.2 la decizia Consiliului orăşenesc Glodeni nr.10/5 
din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Glodeni pentru anul 2018 în a 
doua lectură (se anexează), după cum urmează:



2.1. în anexa nr.4.2 ’’Cotele concrete ale taxelor locale stabilite pentru anul 2018” se 
substituie următorii indicatori, conform Codului Fiscal art.291 alin.(l) :

Baza impozabila a obiectului impunerii se substituie cu :
a) la taxa pentru amenajarea teritoriului -  numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor 
şi, suplimentar:

-în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) -  fondatorul 
întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
-  în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei -  numărul de 
persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei;
b) la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale -  
bunurile declarate la licitaţie sau biletele de loterie emise;
c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) -  serviciile de plasare şi/sau difuzare 
a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele 
telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, 
intemetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);
d) la taxa de aplicare a simbolicii locale -  produsele fabricate cărora li se aplică simbolica 
locală;
e) la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii -  unităţile care, conform 
Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa 
nr.l la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
f) la taxa de piaţă -  suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare 
este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor;
g) la taxa pentru cazare -  serviciile de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare;
i) la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, 
oraşelor şi satelor (comunelor) -  unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri;
j) la taxa pentru parcare -  parcarea;

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

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

Au votat: 18

Pentru - 15 contra - 0

Preşedintele şedinţei Consuwln orâşânesc

Secretarul Consili

Conform originalului^

s-au abţinut -3

Stepa Boris 

Svetlana Subţire

Svetlana Subţire, secretarul consiliului


