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  Raportul  narativ  

privind  executarea  bugetului  

s. Colonița 

pentru anul 2019 
(perioada de raportare) 

 

I. Descrierea generală a executării bugetului Primăriei s. Colonita   

 

Bugetul s. Colonița 

(denumirea instituţiei) 

1) a. Partea de venituri a bugetului pentru anul 2019 a fost executată în sumă de 16 003,4 mii 

lei, la nivel de 93 la sută, asigurând prevederile planului precizat pe an în sumă de 17 213,1 mii lei, 

cu  -1 209,7 mii lei”.  

Structura executării bugetului după sursele principale de venituri pentru perioada de gestiune se 

caracterizează prin următorii indicatori: 

                                                   (mii lei) 
 

Specificaţia 

Planul precizat pe anul 

2019 

Executat  

(realizări) 

Devieri 

(+; -) 

 

Nivelul 

executării 

(%) Suma  

(mii lei) 

Ponderea (%) Suma  

(mii lei) 

Ponderea 

(%) 

Venituri globale, din 

care: 
17 213,1  16 003,4  -1 209,7 93,0 

Încasări directe şi 

integrale ale 

impozitelor, taxelor şi 

altor venituri (venituri 

proprii) 

1 519,3 8,8 2 163,0 13,5 +643,7 142,4 

Mijloace atrase de 

instituţii 
620,0 3,6 366,4 2,3 -253,6 59,1 

Transferuri 15 073,8 87,6 13 474,0 84,2 -1 599,8 89,3 

 

 În suma totală a veniturilor, ponderea impozitelor şi plăţilor de bază  a constitui 2 163,0 mii 

lei sau 12,6 la sută faţă de prevederile planului precizat pe an. Încasările au fost realizate la nivel de 

142,4 la sută. 

         1) b. În perioada anului 2019 la partea de venituri, încasările au fost executate în medie de 

93,0 la sută faţă de planul precizat pe an.  

                   (mii lei) 

Denumirea 
EKO 

K6 

Planul 

precizat pe  

anul 2019 

Executat  

pe  anul 

2019 

Devieri  de la 

planul 

precizat  

(+ ; -) 

%  faţă de 

prevederi 

precizate  

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100 

1. Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 624,1 1 028,6 +404,5 164,8 



 2 

2. Impozit pe venitul PF spre 

plată/achitat 
111121 - 84,4 +84,4  

3. Impozit pe venit PF ce 

desf.activ.ind.in domen. comert 
111124 - 1,5 +1,5  

4. Impozit pe venit PF in regim de taxi 111125 - 1,1 +1,1  

5. Impozit pe venit aferent operatiunilor 

de predare 
111130 - 3,8 +3,8  

3.Impozit funciar pe terenurile cu 

destinaţie agricolă 
113110 1,7 25,2 +23,5 >200,0 

4. 113120 130,0 102,0 -28,0 78,5 

5. Impozit funciar pe terenurile cu altă 

destinaţie agricolă 
113130 - 10,5 +10,5  

6.Impozit funciar încasat de la PF 113140 18,5 16,8 -1,7 90,7 

7. Impozit funciar pe pasuni si fanete 113150 3,0 2,0 -1,0 66.5 

8. Impozitul pe bunurile imobiliare 

achitat de către persoanele juridice  
113210 - 6,9 +6,9  

9. Impozitul pe bunurile imobiliare 

achitat de către persoanele juridice şi 

fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător 

113230 50,0 57,7 +7,7 115,4 

10. Impozit pe bunurile imobiliare 

achitat de către persoanele fizice-

cetăţeni, din valoarea estimată a 

bunurilor imobiliare 

113240 500,0 491,0 -9,0 98,2 

11.Taxa de piata 114411 20,0 - -20,0  

12. Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 - 41,7 41,7  

13. Taxa pentru prestarea serviciilor de 

transport 
114413 - 0,5 0,5  

13. Taxa de plasare(amplasare) a 

publicitatii 
114414 1,0 1,0 0,9 94.5 

14. Taxa pentru dispozitivele 

publicitare 
114415 4,0 12,6 +8,6 >200,0 

15. Taxa pentru unităţile comerciale 114418 110,0 108,1 -1,9 98,3 

16. Plata pentru arenda terenurilor cu 

destinaţie agricolă. 
141522 10,0 43,0 +33,0 >200,0 

17. Plata pentru arenda terenurilor cu o 

altă destinaţie decît cea agricolă. 
141533 2,0 7,7 +5,7 >200,0 

18. Plati pentru certificatele de 

urbanism şi autorizările de construire 

sau desfiintare 

142215 20,0 15,2 -4,8 76,0 

19. Mij incas in BL in leg cu excl teren 142249 - 31,6 +31,6  

20. Amenzi şi sancţiuni administrative 143130 - 3,6 +3,6  

21. Donatii voluntare 144113 - 20,0 +20,0  

 

Transferurile pe parcursul  anului  2019 au fost executate în sumă de 13 474,0 mii lei.    

Mijloacele obţinute din vânzarea, privatizarea proprietăţii publice (locale) au fost executate în 

sumă de 132,0 mii lei, la nivel de 132,0 la sută faţă de prevederile planului precizat  pentru perioada 

de gestiune a  anului  2019 în sumă de 100,0 mii lei. Mijloace băneşti  obţinute din : 

 vânzarea terenurilor proprietate publică a UAT  – ”- 132,0  mii lei”; 

 

2) Partea de cheltuieli a bugetului pe perioada de gestiune a fost executată în sumă de 7 143,6 

mii lei sau la nivel de 83,6  la sută din prevederile planului precizat  în sumă de 8 541,8 mii lei. 

  

În componenţa cheltuielilor totale executate partea preponderentă o constituie cheltuielile de 

personal  cu o pondere de 72,0 la sută sau 5 146,0 mii lei. 
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Cheltuielilor pentru procurarea bunurilor si serviciilor le revine ponderea de 21,5 la sută din 

totalul cheltuielilor executate şi constituie suma de 1 534,4 mii lei. 

Cheltuielile pentru prestatii sociale constituie 5,5 la sută din totalul cheltuielilor şi constituie  

392,6 mii lei. 

Din contul, Cheltuieli clasa III s-au executat în sumă de 11 946,4 mii lei fiind utilizate alocaţiile 

prevăzute pe perioada de gestiune la nivel de 89,9 la sută.  

 

ORG2 11193 

Grupa  „Servicii de stat cu destinaţie generală” 

Funcția F1-F3  -        0111  

Suprogramul P1-P2 – 0301 

Activitatea P3 -         00005 

 

Pentru întreţinerea autorităţilor legislative și executive pentru perioada de getiune a anului 

2019 au fost  executate:  

- venituri finanțate de la buget în sumă de 1 466.5 lei ceea ce constitue 97,1 la sută față de 

planul precizat in suma de 1 510,3 mii lei. 

- clasa II – cheltuieli – au fost executate in suma de 1 403,7, ceea ce constituie 95.9 la suta din 

totalul cheltuielilor. 

- clasa III – active nefinanciare – au fost executate în sumă de 62.8 mii lei, ceea ce constituie 

4,3 la sută din totalul cheltuielilor. 

Cheltuielile de personal ECO 211180, 211200, 212100, 212210 au fost executate în sumă de 

957.6 mii lei și dețin ponderea 65.3 la sută din totalul cheltuielilor, fiind asigurată achitarea 

cheltuielilor salariale conform prevederilor legale. 

Achitarea indemnizatiilor pentru participarea la sedinte si a inindemnizatiei unice la expirarea 

mandatului alesului local au fost executate în sumă de 132,7 mii lei, ceea ce a constituit 9,0 la suta 

din totalul cheltuielilor. 

 

 

ORG2- 11193 

Grupa  „Transport rutier” 

Funcția F1-F3  -        0451 

Suprogramul P1-P2 – 6402 

Activitatea P3 -00154, 00319, 00395 

 

Pentru întreţinerea Grupei „Transport rutier”, pentru perioada de getiune a anului 2019 au 

fost  executate:  

-venituri finanțate de la buget în sumă de 4 700,1 mii lei cea ce constituie 99.1 la sută față de 

planul precizat. 

- clasa II – cheltuieli – au fost executate in suma de 332,3 mii lei, ceea ce constituie 7.1 la suta 

din totalul cheltuielilor, fiind plombate drumurile in sat. 

- clasa III – active nefinanciare – au fost executate în sumă de 4 367,7 mii lei, ceea ce constituie 

92,1 la sută din totalul cheltuielilor fiind executate urmatoarele lucrari: 

 Reparația străzii Tohatin in suma de 1 448.7 mii lei 

 Reparația străzilor Hotin și Trandafirilor in suma de 259 6 mii lei (accord additional) 

 Lucrări de constructia str. Mircea cel Bătrân in suma de 1 800.0 mii lei 

 Lucrări de cercetare-proiectare pentru construcția drumului local L435, Chișinău-

Colonița-Maximovca in suma de 591,8 mii lei 

 Lucrări de proiectare pentru reparația capitală a str.Unirii, str.Tighina, str.Greaca, 

str.Valea Lacului și  str.Valea lui Simon in suma de 178 mii lei 
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ORG2- 11193 

Grupa  „Dezvoltarea comunală și amenajarea” 

Funcția F1-F3  -        0620 

Suprogramul P1-P2 – 7502 

Activitatea P3 -          00333 

Pentru  anul 2019 pentru întreţinerea Grupa  „Dezvoltarea comunală și amenajarea” au fost 

precizate mijloace bugetare în sumă totală de 1 379.2 mii lei, s-au executat 1 147.3 mii lei sau 83,2 la 

sută faţă de planul precizat pe an. Au fost  executate:  

-venituri finanțate de la buget în sumă de 1 140.1 lei cea ce constituie 98.3 la sută față de planul 

precizat. 

-venituri încasări de la prestarea serviciilor cu plată sumă de 7.2 lei cea ce constituie 3.3 la sută 

față de planul precizat în sumă de 220 000.00 lei 

- clasa II – cheltuieli – au fost executate in suma de 154.3 mii lei, ceea ce constituie 13.4 la suta 

din totalul cheltuielilor, fiind efectuata: 

 recalcularea documentatie de deviz la lucrarile de contstructia str. Mircea cel Batran in 

suma de 2.5 mii lei; 

 lucrari cadastrale in suma de 3.0 mii lei; 

 lucrari de curatare a gunoistei in suma de 11.3 mii lei; 

 lucrari de deszapezire in suma de 15.2 mii lei. 

Si cheltuielile de personal ECO 211200, 212100, 212210 au fost executate în sumă de 118.0 mii 

lei și dețin ponderea 10.3 la sută din totalul cheltuielilor, fiind asigurată achitarea cheltuielilor 

salariale conform prevederilor legale. 

- clasa III – active nefinanciare – au fost executate în sumă de 993.1 mii lei, ceea ce constituie 

86.6 la sută din totalul cheltuielilor fiind executate urmatoarele lucrari: 

 achiziţionarea constructiilor metalice cu instalarea lor la intrare in s. Colonita in suma de 

198.7 mii lei; 

 proiect tehnic pentru constructia drumurilor in suma de 118.0 mii lei etc. 

 achitarea datoriei pentru achiziționarea AutoGreider in suma de 560.0 mii lei 

 

 

ORG2- 11193 

Grupa  „Aprovizionare cu apă” 
Funcția F1-F3  -        0630 

Suprogramul P1-P2 – 7503 

Activitatea P3 -          00319 

Pentru anul 2019, la întreţinerea obiectivelor aprovizionare cu apă au fost precizate mijloace 

bugetare în sumă totală de 138.1 mii lei, s-au executat 138.1 mii lei sau 100,0 % faţă de planul 

precizat, fiind executate „Lucrări de proiectare a rețelelor de apeduct și canalizare pe str. Salcîmilor și 

str.Ștefan cel Mare (pe porțiunea str.Budești și Calea Strămoșilor)” 

 

 

ORG2- 11193 

Grupa  „Servicii medicale generale” 

Funcția F1-F3  -          0721 

Suprogramul P1-P2 – 8005 

Activitatea P3 -         00187 

 

Pentru anul 2019, la întreţinerea  serviciilor de sănătate publică au fost alocate de catre consiliu 

local mijloace bugetare în sumă totală de 13.0 mii lei, s-au executat 13.0 mii lei sau 100 % faţă de 

planul precizat,  

Au fost  executate la clasa III – active nefinanciare – 13.0 mii lei, cheltuielile efective au 

însumat 13.0 mii lei ceea ce constituie 100 la sută din totalul cheltuielilor fiind procurat tonomentru 
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ocular in suma de 12.2 mii lei si teste pentru aprecierea chiolesterolului in suma de 0.8 mii lei, 

ambele pozitii transmise cu titlu gratuit CSP Colonita. 

 

 

ORG2- 11193 

Grupul principal 08 

 „Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă” 

  

Pentru întreţinerea instituţiilor de cultură, sport, tineret, culte şi odihnă pentru perioada de 

gestiune a anului 2019, în buget au fost precizate mijloace financiare în sumă de 715.7 mii lei, 

cheltuielile efective s-au însumat la 774.1 mii lei sau 108.2 la sută de la planul precizat pe an.  

 

Analiza executării cheltuielilor pentru anul 2019, grupa principală „Cultura, sport, tineret, culte şi 

odihnă” este reflectată în tabelul de mai jos:  

 

Tabel 1 

Executarea bugetului s. Colonita pe instituţiile 

cultura, sport, tineret, culte şi odihnă pentru  anul 2019 

(mii lei) 

Denumirea tipului de instituţii 

Plan 

precizat  

pe  anului 

2019 

Anul 2019 

 

Devieri pentru  

 anul 2019 

Cheltuieli de 

casă 

Cheltuieli 

efective 

De la 

cheltuieli 

de casă 

De la 

cheltuieli 

efective 

1 2 3 4 5(3-2) 6(4-2) 

0820 
Servicii în domeniul 

culturii  
513.7 498.7 676.8 -15.0 +163.1 

0820 Servicii de bibliotecă  98.3 90.9 58.8 -7,4 -39.5 

0812 
Servicii de sport și 

cultură fizică 
55.5 55.5 8.5 -47.0 -47.0 

0813 
Servicii pentru 

tineret 
48.2 48.2 30.0 -18.2 -18.2 

TOTAL GENERAL 715.7 693.3 774.1 -87.6 58.4 

 

 

ORG2- 07616 

Grupa  „Educație timpurie” 

Funcția F1-F3  -        0911 

Suprogramul P1-P2 – 8802 

Activitatea P3 -         00199 

 

Pentru întreţinerea instituţiei de învăţământ preşcolar – gradinita nr.24 „Izvoras”, pentru anul 

2019, au fost precizate mijloace în sumă de 8 146.9 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă totală 

de 7 420.5 mii lei sau 91,1 la sută din prevederile planului precizat pe an, cheltuielile efective au 

constituit  3 792.0 mii lei sau 46.5 la sută din prevederile planului precizat pe an. 

Au fost  executate:  

-venituri finanțate de la buget în sumă de 7 245.5 mii lei cea ce constituie 91.2 la sută față de 

planul precizat. 

-venituri încasări de la prestarea serviciilor cu plată sumă de 175.0 mii lei cea ce constituie 87.5 

la sută față de planul precizat în sumă de 200 000.00 lei 

- clasa II – cheltuieli – au fost executate in suma de 2 182.4 mii lei, ceea ce constituie 29.4 la 

suta din totalul cheltuielilor, fiind achitate servicii: 
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 energie electrica in suma de 85.1 mii lei; 

 energie termica in suma de 174.8 mii lei; 

 apa si canalizare in suma de 55 mii lei; 

 compensatii banesti in suma de 18 mii lei. 

Si cheltuielile de personal ECO 211180, 212100, 212210, 273500 au fost executate în sumă de 

1 805.7 mii lei și dețin ponderea 24.3 la sută din totalul cheltuielilor, fiind asigurată achitarea 

cheltuielilor salariale conform prevederilor legale. 

- clasa III – active nefinanciare – au fost executate în sumă de 5 235.9 mii lei, ceea ce constituie 

70.6 la sută din totalul cheltuielilor fiind executate urmatoarele lucrari: 

 reparatia capitala a gradinitei cu extintdere in suma de 4 463.3 mii lei; 

 procurarea a unei masini de tocat carne in suma de 9.1 mii lei 

 procurarea a doua pliti electrice in suma de 56.1 mii lei 

 procurarea a 2 notebook-uri in suma de 17.5 mii lei 

 procurarea unui TV LED in suma de 6.0 mii lei 

 procurarea unei boxe acustice in suma de 5.6 mii lei 

 procurarea a trei mese de inox cu polite in suma de 14.3 mii lei 

 procurarea a 7 covoare in suma de 42.0 mii lei 

 procurarea materialelor didactice si panourilor informative in suma de 34.7 mii lei 

 procurarea rechizitelor si materialelor de uz gospodaresc in suma de 83 mii lei 

 procurarea produselor alimenatare in suma de 574.3 mii lei. 

 

 

ORG2- 15786 

Grupa  „Educație timpurie” 

Funcția F1-F3  -        0911 

Suprogramul P1-P2 – 8802 

Activitatea P3 -         00199 

Pentru întreţinerea instituţiei de învăţământ preşcolar – gradinita nr.144 „Academia picilor”, 

pentru anul 2019, au fost precizate mijloace în sumă de 4 653.1 mii lei. Au fost executate cheltuieli în 

sumă totală de 3 214.6 mii lei sau 69,1 la sută din prevederile planului precizat pe an, cheltuielile 

efective au constituit  3 877.1 mii lei sau 83.3 la sută din prevederile planului precizat pe an. 

Au fost  executate:  

-venituri finanțate de la buget în sumă de 3 030.4 mii lei cea ce constituie 68.1 la sută față de 

planul precizat in suma de 4 453.1 mii lei. 

-venituri încasări de la prestarea serviciilor cu plată sumă de 184.2 mii lei cea ce constituie 92.1 

la sută față de planul precizat în sumă de 200 000.00 lei 

- clasa II – cheltuieli – au fost executate in suma de 2 246.5 mii lei, ceea ce constituie 69.9 la 

suta din totalul cheltuielilor, fiind achitate servicii: 

 energie electrica in suma de 110.2 mii lei; 

 gaze in suma de 167.6 mii lei; 

 apa si canalizare in suma de 61.4 mii lei; 

 compensatii banesti in suma de 10 mii lei. 

Si cheltuielile de personal ECO 211180, 212100, 212210, 273500 au fost executate în sumă de 

1 838.7 mii lei și dețin ponderea 57.2 la sută din totalul cheltuielilor, fiind asigurată achitarea 

cheltuielilor salariale conform prevederilor legale. 

- clasa III – active nefinanciare – au fost executate în sumă de 782.6 mii lei, ceea ce constituie 

24.3 la sută din totalul cheltuielilor fiind executate urmatoarele lucrari: 

 procurarea a 6 conditionere in suma de 16.0 mii lei 

 procurarea unei masini de tuns iarba in suma de 5.0 mii lei 

 procurarea combustibilului in suma de 3.8 mii lei 

 procurarea pieselor de schimb in suma de 31.3 mii lei 
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 procurarea materialelor didactice in suma de 35.8 mii lei 

 procurarea rechizitelor si materialelor de uz gospodaresc in suma de 61.4 mii lei 

 procurarea lengerie de pat si prosoape in suma de 36.5 mii lei 

 procurarea produselor alimenatare in suma de 544.8 mii lei. 

 

 

Învăţământ Liceal 

Pentru întreţinerea instituţiei de învăţământ liceal, pentru anul 2019, au fost alocate de catre 

consiliu mijloace în sumă de 305.2 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă totală de 305,2 mii lei 

sau 100 % din prevederile planului precizat pe an, cheltuielile efective au constituit  305,2 mii lei sau 

100 % din prevederile planului precizat pe an. 

- clasa III – active nefinanciare – au fost executate în sumă de 305.2 mii lei, ceea ce constituie 

100 la sută din totalul cheltuielilor fiind executate urmatoarele lucrari: 

 reparatia capitala a scarilor de la intrarea in liceu in suma de 150 mii lei; 

 procurarea unui TV in suma de 7.0 mii lei etc. 

 Procurarea mobilierului pentru cantina liceului in suma de 148.2 mii lei 

 

 

ORG2- 11193 

Grupa  „Asistența socială” 

Funcția F1-F3  -        1012 

Suprogramul P1-P2 – 9010 

Activitatea P3 -         00326 

 

Pentru întreţinerea Grupa „Asistența socială” pentru anul 2019, în buget au fost precizate 

mijloace financiare în sumă de 90.0 mii lei. Cheltuielile de casă s-au cifrat la 72.2 mii lei s-au 80,2 % 

faţă de planul precizat, cheltuielile efective au însumat 70,0 mii lei sau 77,7 la sută de la planul 

precizat pe an. 

Au fost executate cheltuielile de personal ECO 211180, 212100, 212210 au fost executate în 

sumă de 67,0 mii lei și dețin ponderea 92,8 la sută din totalul cheltuielilor, fiind asigurată achitarea 

cheltuielilor salariale conform prevederilor legale. 

 

 

ORG2- 11193 

Grupa  „Protecție împotriva excluziunii sociale” 

Funcția F1-F3  -        1070 

Suprogramul P1-P2 – 9012 

Activitatea P3 -          00322 

 

Pentru întreţinerea Grupa „Protecție împotriva excluziunii sociale” pentru anul 2019, în 

buget au fost precizate mijloace financiare în sumă de 169.6 mii lei. 

 Au fost  executate:  

-venituri finanțate de la buget în sumă de 169,6 lei cea ce constituie 100,0 la sută față de planul 

precizat. 

Cheltuieli și active nefinanciare pentru lemne și cărbuni a constituit în sumă de 169,6 lei cea 

ce constituie 100 la sută față de planul precizat. 

 

2)   

a. Executarea bugetului  la partea de cheltuieli  pentru  anul 2019 este 19 222 mii lei, ce 

constituie  88 %, faţă de planul precizat pe an, în sumă de 21 831.8 mii lei. Cheltuielile efective 

constituie 19 921.6 mii lei, ceea ce este cu 1 840.2 mii lei mai puţin decât planul precizat pe an. 
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b. 
Grupul principal Plan precizat  

pe an 

Cheltuieli efective Devieri, mii lei 

(+;-) 

Actiuni generale -30.0 132.0 232.0 

grupul principal 01 1 510.3 4 804.2 3 293.9 

grupul principal 04 4 740.7 4 700.0 -40.7 

grupul principal 06 1 517.3 1 282.2 -235.1 

grupul principal 07 13.0 13.0 - 

grupul principal 08 715.7 774.1 58.4 

grupul principal 09 13 105.2 7 974.3 -5 130.9 

grupul principal 10 259.6 241.8 -17.8 

TOTAL 21 831.8 19 921.6 -1 370,0 

  

Fondul de rezervă 

  Pentru  anul 2019, planul aprobat pe an  - 70,0 mii lei, planul precizat pe an este în sumă de 

70,0 mii lei, s-a executat în sumă de 69,3 mii lei, ce constituie 99 % faţă de planul precizat pe an. 

 

Grupa principală 09   „Învăţământul” 

Total instituţiile de învăţământ   

Conform situaţiei la 01 Ianuarie 2020, funcţionează 2 instituţii de învăţământ prescolar. 

 

Astfel la data de 01.01.2020, numărul total de instituţii este egal cu cel de la începutul anului. 

 

Instituţiile preşcolare 

Conform situaţiei, la 01 Ianuarie 2020 funcţionează 2 grădiniţe cu 13 grupe. Contingentul de  

copii în grădiniţă constituie 240 copii, este cu 13 copii mai putin  faţă de  perioada respectivă a anului 

precedent.  

Completarea grupelor în mediu în grădiniţă constituie 26 copii, inclusiv copii in grupe 

pregatitoare in numar de 44 de copii, iar de la 2 - 3 ani constituie 33 copii. 

   

Grupa principală 08 „Cultura, arta şi acţiunile pentru tineret” 

Grupa principală 8 „Cultura, arta şi acţiuni pentru tineret” include 2 instituţii, inclusiv: 

 biblioteci – 1 instituţie  

 centrul de creatie si agrement – 1 instituţie 

 

Grupa principală 10 „Asigurarea şi susţinerea socială” 

 F1-F2 1012, P1-P2 9010, P3-00326 „Serviciul specializat de asistenţă socială”: 

Numărul de unităţi de personal la sfârşitul perioadei de gestiune constituie – 1.0 

Salariul mediu lunar al asistenţilor sociali la situaţia din 01 Ianuarie 2020 constituie 3 748 lei. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Total instituţii de învăţământ – 2 

Instituţii preşcolare – 2 

Salariul mediu lunar al angajaţilor din instituţiile preşcolare constituie 4810,0 lei, inclusiv: 2 

conducători a cate – 8570,0 lei, 19 cadre didactice a cate – 6950 lei, 11 personal de specialitate – 

5021 lei, 7 muncitori a cate  - 3 023 lei. 

 Numărul de unităţi de personal la sfârşitul perioadei de gestiune constituie 52.14.  
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5) Informaţia privind valorificarea investiţiilor capitale pe componente bugetare 

Denumirea subiectelor 
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 d
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Reparația capitală a str. București, Emilian Bucov și 

str. Lăutarii 
04 51 

6
4

0
2

 

00154 312120 

  99,1  99,1       99,1  99,1    

Reparația străzilor Hotin și Trandafirilor   599,0  599,0  1 000.0  1 000.0  259.6 858.6  858,6    

Total pe dispozitie        698,1  698,1  1 000.0  1 000.0  259.6 957.7  957.7    

Lucrări de constructia str. Mircea cel Bătrân 

04 51 

6
4

0
2

 

00319 

319220       1800.0  1800,0  1800.0 1800.0  1800.0    

Lucrări de cercetare-proiectare pentru construcția 

drumului local L435, Chișinău-Colonița-Maximovca 

319240 

      592.0  592.0  591.8 591.8  591.8    

Lucrări de proiectare pentru reparația capitală a 

str.Unirii, str.Tighina, str.Greaca, str.Valea Lacului 

și  str.Valea lui Simon 

      178.3  178.3  178.0 178.0  178.0    

Lucrări de proiectare și reparție  a grădiniței de copii 

nr.24 
09 11 8 8 0 2

 

00199 311120       4 500.1  700.0 3 800,1 4 463.3 4 463,3  683.2 3 780,1   

Achitarea datoriei pentru achiziționarea AutoGreider 06 20 

7
5

0
2

 

00333 315110       560.0  560.0  560.0 560.0  560.0    

Lucrări de proiectare a rețelelor de apeduct și 

canalizare pe str. Salcîmilor și str.Ștefan cel Mare 

(pe porțiunea str.Budești și Calea Strămoșilor 

06 30 

7
5
0
3

 

00319 319240       138.1  138.1  138.1 138.1  138.1    

Serviciul de proiectarea a reparației străzii Tohatin 

04 51 

6
4
0
2

 

00154 

312120 

      75,5   75,5 75,5 75,5   75,5   

 

Reparația străzii Tohatin 

      1 354,6  163.0 1 191,6 1 354,5 1 354,5  162.9 1 191,6   

00319       94.2 94.2   94.2 94.2 94.2     

Total pe decizie          4 131.4   4 114.0  4 114.0    

Responsabil tehnic la reparația str. Tohatin 00154       14,1   14,1 14,1 14,1   14,1   

Plombarea drumurilor în sat 00395 222500       332,3 332,3   332,3 332,3 332,3     

Total pe bugetul de stat             426.5     426.5     

Total pe bugetul local               5 081.3     5 081.3   
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IV. Explicaţii la datoriile debitoare şi creditoare 

Conform raportului privind executarea bugetului pentru anul 2019 – suma 

datoriilor/creanțelor cu termenul de achitare expirat a constituit la: 

-  creanțe (datorii debitoare) 163,2  mii lei 

- datorii (datorii creditoare) 0,0 mii lei.  

CREANȚELE EXPIRATE: ce au constituit 163,2  mii lei înregistrate la  01.01.2020 sunt formate din: 

 SRL „Prelude”, în suma de 0,7 mii lei  la Cod ECO 222990 – pentru servicii neatribuite altor 

aliniate, formate in decembrie 2009. 

 SRL „Chisinau Gaz”, în suma de 0,3 mii lei  la Cod ECO 222990 – pentru servicii neatribuite 

altor aliniate, formate in decembrie 2011. 

 SRL „Levprocons”, în suma de 56,6 mii lei  la Cod ECO 312110 – pentru constructii in executie, 

depistate de Curte de Conturi in octombrie 2017, in cadrul auditului privind performanta 

gestionarii la fondul ecologic national. Conform datelor evidenței contabile valoarea obiectului  

”Rețelele de canalizare  a sectorului nou pentru 306 case de locuit din s. Colonița mun. 

Chișinău” a fost înregistrat la conturile contabile respective în valoare totală de 7 423,5 mii lei., 

fiind formate din cheltuieli achitate pentru lucrări din FEN 6521,6 mii lei și din bugetul local 

901,9 mii lei. După încheierea contractului de finanțare (I etapă)  în rezultatul procedurii de 

achiziție primăria s. Colonița cu SRL „Levprocons” a încheiat Contractul de antrepriză nr.65 

privind achiziția prin licitația publică  din 28.11.2014, înregistrat la AAP  sub nr.1-8228/14 din 

08.12.2014,  cu valoarea de 6 027,5 mii lei,  perioada de execuție 9 luni de la semnarea 

contractului. Verificarea procedurii de achiziție nu a elucidat deficiențe). Pe parcurs au fost 

încheiate Acord adițional din 21.04.2016 privind majorarea contractului de achiziții nr.65 din 

28.11.2014 cu valoarea lucrărilor adăugătoare cu suma de 1182,1 mii lei și Acordul adițional 

din 09.03.2016 privind ajustarea valorii contractului cu 136,3 mii lei (indexare). Astfel, 

contractarea achiziției lucrărilor la obiectul dat a însumat în total 7345,9 mii lei. Analiza 

proceselor –verbale privind executarea lucrărilor suplimentare, precum și valorii lucrărilor 

indexate nu a stabilit deficiențe. Necesitatea lucrărilor suplimentare a fost explicată de către 

responsabilii primăriei Colonița. Concomitent, în urma examinării documentației tehnice pentru 

execuția construcției rețelelor de canalizare s-a constatat că antreprenorul SRL ”Levprocons” 

la 01.01.2017 a însumat 7402,5 mii lei, sau lucrările în valoare de 56,6 mii lei au fost executate 

cu evitarea procedurii de achiziție, ce contravine prevederilor Legii nr. 96 –XVI din 13.04.2007 

și Legii nr.131 din 03.07.2015. La examinarea suplimentară a rezultatelor auditului, a fost 

executata solicitarea catre antreprenorul SRL Levprocons, care a acceptat returnarea sumei 

pentru lucrările contractate suplimentar cu evitarea procedurei de achiziție, prezentand factura 

nr.LB0682114 din 19.10.2017 in suma de -56 549.58 lei. 

  SRL “Raicons-Lux”, în suma de 16,6 mii lei  la Cod ECO 314110 – pentru procurarea masinelor 

si utilajelor, formate in decembrie 2010. 

 SRL “Raicons-Lux”, în suma de 24,6 mii lei  la Cod ECO 336110 – pentru procurarea 

materialelor de uz gospodaresc, formate in decembrie 2010. 

 SRL “Show Business Bordei”, în suma de 28,9 mii lei  la Cod ECO 314110 – pentru procurarea 

masinelor si utilajelor, formate in august 2012. 

 SRL “Show Business Bordei”, în suma de 1,0 mii lei  la Cod ECO 336110 – pentru procurarea 

materialelor de uz gospodaresc, formate in august 2012. 

 SRL „Carom RS”, în suma de 5,5 mii lei  la Cod ECO 333110 – pentru procurarea 

produselor alimentare, formate in septembrie 2015. 

 SRL „Vario Construct”, în suma de 13,1 mii lei  la Cod ECO 333110 – pentru procurarea 

produselor alimentare, formate in mai 2013. 

 SRL „Octopus Prof”, în suma de 0,4 mii lei  la Cod ECO 333110 – pentru procurarea 

produselor alimentare, formate in decembrie 2014. 
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 SRL „Comert Vita”, în suma de 0,4 mii lei  la Cod ECO 333110 – pentru procurarea 

produselor alimentare, formate in februarie 2015. 

 SRL „Advalorem”, în suma de 10,9 mii lei  la Cod ECO 336110 – pentru procurarea 

materialelor de uz gospodaresc, formate in mai 2010. 

 SRL „Civinicom”, în suma de 4,3 mii lei  la Cod ECO 336110 – pentru procurarea 

materialelor de uz gospodaresc, formate in decembrie 2009. 

 

V. Explicaţii la bilanţ ”FD-041” 

În conformitate cu graficul aprobat de prezentare a dărilor de seamă privind bugetul executat al 

Primariei s. Colonita, pentru anul 2019, Primăria s. Colonita a recepţionat, verificat, analizat, 

prelucrat şi sistematizat într-un raport unic, rapoartele instituţiilor publice, finanţate de la Bugetul 

Local.  

Activul bilanţului la componenta de bază coincide cu pasivul cu o creştere faţa de începutul 

anului şi constituie 1 615,3 mii lei.  

 La contul de decontare bugetar al Unităţii Administrativ-Teritoriale Primăria s. Colonita s-au 

înregistrat la contul trezorerial mijloace băneşti în sumă de 1 023,2 mii lei (subcontul 431).  

Cuantumul mijloacelor financiare s-a micsorat cu 3 050,9 mii lei comparativ cu cel înregistrat la 

01.01.2019. 

La subcontul  721 „Rezultatul financiar al instituției din anul curent” s-a înregistrat, până la 

închiderea anuală a conturilor, suma de 2 130,0 mii lei.   

                                             

 La subconturile balanţei 311-319 „Mijloace fixe”, valoarea totală a mijloacelor fixe la situaţia 

din 01.01.2020 a constituie 95 855,6 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului, cifra s-a 

mărit cu 9 744,1 mii lei: 

I. Cont. 311 „Clădiri” -  s-a mărit cu 4 613,3 mii lei; 

II. Cont. 312 „Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale” -  s-a mărit cu 3 668,3 mii lei; 

III. Cont. 314 „Procurarea maşinilor şi utilajelor”  -  s-a mărit cu 156,1 mii lei; 

IV. Cont. 318 „Alte mijloaca fixe”  - s-a mărit cu 290,4 mii lei; 

V. Cont. 319 „Investitii capitale in active in curs de executie”  - s-a mărit cu 1 026,0 mii lei; 

Valoarea totală a materialelor şi produselor alimentare la situația din 01.01.2020 însumează 

1 358.5 mii lei, comparativ cu datele de la începutul anului, soldul s-a micsorat cu 2,3 mii lei. Pe 

parcursul perioadei de raportare au fost procurate, pentru necesităţile instituţiilor, materiale în sumă 

de 1 647.7 mii lei şi totodată au fost trecute la pierderi în aceleaşi scopuri materiale în suma de 

1 695,3 mii lei.  

La subcontul 415 „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” este 

înregistrată suma de 8 913,2 mii lei. 

 

VI. Altă informaţie adiţională 

 Pe parcursul anului 2019 entitatea a fost supusă verificării de către Inspecția Financiară – în 

temeiul Autorizațiilor nr. 484 din 27.05.2019 eliberate de Inspectoratul Principal al Direcției 

inspectare financiară a finanțelor publice locale a Inspecției Financiare din subordinea Ministerului 

Finanțelor, în perioada 28.05.2019 – 29.05.2019 a fost efectuată inspectarea financiară tematică la 

Primăria s. Colonita, municipiul Chișinău, pentru perioada 01.01.2019 – 27.05.2019; 

Instituţiile publice din subordinea Primăriei s. Colonita, pentru consolidarea bazei tehnico-

materiale, au executat cheltuieli în sumă de:  

 23.0 mii lei – asigurare cu computere şi echipament de reţea, lucrări de informatică şi 

de calcul 

   

Conducător _______________ ZAPOROJAN Angela     

Contabil-Şef ______________ GLIJIN Olga   

“      ”       Februarie      2020        


