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Decizie nr. 2/9 
din 28 februarie 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

în baza Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală 
art.14 alin.l, 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, Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de 
salarizare a funcţionarilor publici art.9 alin.5, Legii nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la 
sistemul de salarizare în sectorul bugetar art.8 alin.3, 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 228,8 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 228,8 mii lei, după cum urmează:

2.1 Servicii de stat cu destinaţie generală, grupa principală 01 conform clasificaţiei 
funcţionale, în sumă de 228,8 mii lei, inclusiv:

a) Exercitarea guvernării, programa 0301, în sumă de 181,5 mii lei, pentru 
premierea anuală persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică si 
funcţionarilor publici din cadrul primăriei, acordat in baza deciziei 
Consiliului local nr.2/8 din 28.02.2018;

b) Servicii de suport pentru executarea guvernării, programa 0302, în sumă de 
47,3 mii lei, pentru premierea anuală personalului care efectuează deservirea 
tehnică din cadrul Primăriei, acordat in baza deciziei Consiliului local nr.2/8 
din 28.02.2018;

3. Se modifică anexa nr.5 al deciziei Consiliului orăşenesc Glodeni nr.10/5 din 14.12.2017, 
’’Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plata de către instituţiile bugetare 
finanţate din bugetul local pe anul 2018”, se substituie următorii indicatori:

- Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de



instituţiile publice, amplasate în or.Glodeni - suma 166,3 lei se substituie cu suma 173,5 lei, 
conform art.10 Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2017, anexa 7.

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

5. 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 : 19
Pentru-19 contra-0 s-au abţinut-0

Preşedintele şedinţei consiliului 

Secretarul consiliului 

Conform originalului:

Grozavu Tudor 

Svetlana Subţire 

vetlana Subţire, secretarul consiliului



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului local Glodeni

nr. 2/9 din 28 februarie 2018

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local Glodeni a.2018

Denum irea
Cod
Eco

Suma, 
mii lei

I. VENITURI, total 1 17515,3
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 11273,8
II. CHELTUIELI, total 2+3 17515,3

III. SOLD BUG ETA R
1-

(2+3) 0.00
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 228,8
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)

împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale
561

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 228,8
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire



Anexa nr.3
la decizia Consiliului local Glodeni

nr.2/9 din 28 februarie 2018

Resursele şi cheltuielile bugetului local Glodeni 
conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

Denum irea Cod
Suma, mii 

lei

Cheltuieli recurente, în total 17744,1
inclusiv cheltuieli de personal 6618,1

Investiţii capitale, în total 0,00
Servicii de sta t cu destinaţie generală 01 3416,0

Resurse, total 3416,0
Resurse generale 1 3216,2
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 200,0

Cheltuieli, total 3416,0
Exercitarea guvernării 0301 2834,1
Servicii de suport pentru executarea guvernării 0302 581,9

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 0,00
Servicii în dom eniul econom iei 04 1165,8

Resurse, total 1165,8
Resurse generale 1 1175,8
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 -10,00

Cheltuieli, total 1165,8
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -10,00
Dezvoltarea drumurilor 6402 1175,8
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 3050,0

Resurse, total 3050,0
Resurse generale 1 3050,0
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,00

Cheltuieli, total 3050,0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2600,0
Iluminarea stradală 7505 450,0
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 166,0

Resurse, total 166,0
Resurse generale 1 166,0
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,00



Cheltuieli, total 166,0
Dezvoltarea culturii 8502 100,0
Sport 8602 16,0
Tineret 8603 50,0
/»

Invăţăm înt 09 9849,7
Resurse, total 9849,7

Resurse generale 1 9212,9
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 636,8

Cheltuieli, total 9849,7

Educaţie timpurie 8802 9814,7
Educaţia extra şcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 35,0

Protecţia socială 10 96,6
Resurse, total 96,6

Resurse generale 1 96,6

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,00
Cheltuieli, total 96,6

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 0,00
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 0,00
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 96,6

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire



Nom enclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către 
instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2018

Anexa nr. 5
la decizia Consiliului local Glodeni

nr. 2/9 din 28 februarie 2018

Nr.
d/o

Codul Eco 
(K6)

Instituţia, denumirea serviciilor
Costul

serviciilor
(lei)

/ 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru 

pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:
- amplasate în oraşul Glodeni 173,5

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate 
în Legea bugetului de s ta t, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai 
sus.

2 142320 încasările pentru serviciile comunale prestate de 
instituţiile publice

după fact

Grădiniţele finanţate din bugetul local:
6 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă

preşcolară (lei/copil/zi)
inclusiv:

Conform 
ordinelor 

Ministerului 
Educaţiei în 

vigoare

-copii cu vîrsta cuprinsă între 0-3 ani,regim de creşă 6,30
- copii cu vîrsta cuprinsă între 3-7 ani,regim preşco
lar

7,75

Secretarul Consiliului local Svetlana Subţire


