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Proiect 

DECIZIE  

nr. 2/__ 

 

din __ __________ 2022                                                                                       com. Grătieşti 
 

Cu privire la executarea  bugetului Primăriei comunei  

Grătiești pentru anul  2021 (venituri și cheltuieli)   

 
Consiliul comunal Grătieşti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de __ ______ 2022; 

 Luînd în dezbatere: 

 Raportul primarului comunei Grătiești prezentat în urma interpelării nr. 01 din 

22.02.2022, depuse de fracțiunea PAS în Consiliul comunal Grătiești „Cu privire la 

prezentarea executarea bugetului local pentru anul 2021”; 

 Având în vedere nota informativă, prezentată de contabilul-șef dna Ana Balan,   

 în temeiul art 14 alin. (2) lit. n3), art. 29 alin (1) lit. e) și o) al legii nr. 435/2006 privind 

administrația publică locală, art. 31 alin (3), art. 33 lit o) și p) al Legii nr. 397/2003 

privind finanțele publice locale, art. 12, 24 și 47 alin (2) lit. c) al Legii nr. 181/2014 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, avănd în vedere avizul comisiei de 

specialitate, Consiliul comunal: 

DECIDE: 
 

  1. Se aproba executarea bugetului Primăriei comunei Grătiești pentru anul 2021 la 

capitolul „Venituri” în sumă de  27 646,0 mii lei, inclusiv: 

 Venituri curente – 8739,8  mii lei; 

 Transferuri cu destinaţie specială – învăţământ -  8619,0 mii lei; 

 Transferuri cu destinaţie generală – 1028,2 mii lei; 

 Transferuri cu destinaţie specială  pentru lemne şi cărbuni – 651,8 mii lei; 

 Transferuri din bugetul municipal pentru investiţii capitale –7781,2 mii 

lei;                                

  Transferuri din fondul rutier – 799,0 mii lei. 

 2. Se aproba executarea bugetului Primăriei comunei Grătiești pentru anul 2021 la 

capitolul „Cheltuieli” în sumă de  29407,3 mii lei, inclusiv: 
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 Aparatul Primăriei – 2254,3 mii lei; 

 IET Grădiniţa nr.1  - 4095,5 mii lei; 

 IET Grădiniţa nr.2 – 2971,2 mii lei; 

 Şcoala de arte  -  2702,2 mii lei; 

 Asistenţa socială -  202,1 mii lei; 

 Bibliotecile – 319,7 mii lei; 

 Manifestaţiile de sport şi măsuri culturale – 324,2 mii lei; 

 Ajutoare sociale populaţiei pentru lemne şi cărbuni – 651,8 mii lei; 

 Ajutor unic populaţiei din localitate -  699,0 mii lei;  

 Amenajarea teritoriului – 2332,2 mii lei; 

 IP Gimnaziul Nr. 93, din satul Hulboaca – 1288,9 mii lei; 

 IP Liceul Teoretic Grătieşti  - 946,2 mii lei; 

 Lucrări de Canalizarea în satul Grătieşti – 3840,0 mii lei; 

 Lucrări de reparaţie a drumurilor din comună – 8212,7 mii lei; 

 Lucrări de iluminatul stradal în satul Grătieşti – 481,2 mii lei; 

 Centrul de tineret Grătieşti – 47,7 mii lei; 

 IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti – 69,3 mii lei; 

 Mijloace financiare din vânzarea terenurilor - ( 2030,9 mii lei) 

 

Sold la 01.01.2021- 6669,2  mii lei 

Sold la 01.01.2022 – 4907, 9  mii lei 
 

 3. Responsabilă pentru executarea prezentei decizii se numește dna Balan Ana, contabil-

șef. 

 4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului com. Grătiești.  

 5. Prezenta decizie se comunică: 

 - Oficiului Teritorial al cancelariei de Stat; 

 - Primarului com. Grătiești; 

 - un exemplar la dosarul ședinței. 

 6. Prezenta decizie poate fi contestată cu cerere de chemare în judecată la judecătoria 

Chișinău, sediul Rîșcani (mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 zile de la comunicare, 

în corespundere cu prevederile Codului administrativ al R. Moldova. 

 

 

              Președinte al ședintei                                                             
                    
              Secretar al     Consiliului  

comunal Grătiești                                                         Zaincicovschi Anatolie 
 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul de decizie al Comisiei  economico-financiară, 

învăţământ, protecţie socială, sănătate publică şi muncă 

„ Cu privire la executarea  bugetului Primăriei comunei Grătiești pentru anul  2021 

(venituri și cheltuieli)  ” 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Contabilul-șef 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie „Cu privire la executarea  bugetului Primăriei comunei Grătiești pentru 

anul  2021   (venituri și cheltuieli) ”  a fost elaborat în vederea executării veniturilor incasate și 

corectitudinea  cheltuielilor executate în anul 2021, comparativ cu planul aprobat și necesitățile 

APL. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

-------------------- 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin intermediul prezentului proiect de decizie  se înaintează spre aprobare Consiliului 

Comunal Grătiești: 

- executarea bugetului Primăriei comunei Grătiești pentru anul 2021 la capitolul „Venituri” în 

sumă de  27 646,0 mii lei. 

- executarea bugetului Primăriei comunei Grătiești pentru anul 2021 la capitolul „Cheltuieli” în 

sumă de  29407,3 mii lei 

 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de decizie  nu implică cheltuieli suplimentare de la Bugetul 

local. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect de decizie este elaborat întru realizarea art. 73-74  al Legii nr. 

397/2003 privind finanțele publice locale privitor la raportarea anuală. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Potrivit art.32 alin.(1)-(3) din Legea nr.100/2017cu privire la actele normative și Legea 

nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina – 

web oficială a Primăriei com.Grătiești pentru consultare publică - gratiesti.md 

8. Constatările expertizei anticorupție 

---------------- 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

---------------- 

10. Constatările expertizei juridice 

---------------- 

11. Constatările altor expertize 

--------------- 

 

Contabil-șef                                              Ana BALAN 

 

 


