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                                                                                                                               Proiect 

D E C I Z I E  Nr. ____ 

din _________.2018 

 

Cu privire la executarea bugetului  

com. Paşcani pe 9 luni ale an. 2018. 

 

Examinînd raportul cu privire la executarea bugetului com. Paşcani pe 9 luni a an. 

2018, în conformitate cu art.:14; art. 19(4); art. 22(1) și 29 (1) lit.e) ale  Legii nr. 436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 31 al Legii cu privire la finanţele publice 

nr. 397-XV din 16.10.2003,  Legea nr. 181 din 25.07.2014 “Finananțele publice și 

responsabilității bugetar-fiscale”, avizul comisiei de specialitate, consiliul c. Paşcani  

DECIDE: 

1.Se ia act de Raportul primarului com. Paşcani privind  executarea bugetului bugetului 

com. Paşcani  pe 9 luni ale an. 2018, conform anexei (se anexează). 

2. Se aprobă executarea bugetului com. Paşcani  pe perioada a 9 luni a an. 2018 la partea 

de venitur  în sumă de: 6863926,77  m/l şi la cheltuieli în sumă de: 6167909, 01 m/l. 

3. Aparatul primăriei : 

3/1. Primarul comunei Paşcani  

va: 

- întreprinde măsuri pentru reducerea datoriilor creditoare, neadmiterea imobilizării mijloacelor 

financiare în datorii debitoare în procesul de executare a bugetului com. Paşcani; 

- finanțarea cheltuielelor justificate pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare 

finanțate de la bugetul local din încasările reale ale veniturilor și a transferurilor primite de la 

bugetul de stat cu destinație specială  

3/2. Specialiştii în domeniul perceperii fiscale și problemelor funciare:  

- vor întreprinde măsurile necesare în scopul reducerii restanţelor de la arendaşii/ locatarii/ 

contribuabilii din teritoriul com. Paşcani, admise faţă de bugetul local.  

 4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii, se atribuie primarului. 

 

Preşedinte al şedinţei,          _____________     _______________ 

Secreatrul consiliului local, _____________    Răileanu Rodica  
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Anexă 

La decizia consiliului nr. ____ din _____.2018 

 

RAPORT 

cu privire la executarea bugetului com. Paşcani  pe perioada a 9 luni a an. 2018. 
 

Pentru perioada a 9 luni ale an. 2018, activitatea economico-financiară a autorităţii 

publice locale a fost îndreptată întru executarea atribuţiilor  funcţionale, realizarea planurilor de 

acţiuni de bază ale instituţiilor din teritoriul com. Paşcani în conformitate cu prevederile Legii 

bugetului de Stat pe an. 2018 şi ale Legii „Privind finanţele publice locale”. 

Pentru an. 2018  au fost preconizate venituri în sumă de  9523,0  mii/lei, inclusiv: 

 - Venituri propriii                                       5232,0 mii/lei; 

- transferuri                                                 4291,0  mii/lei; 

- mijloace speciale                                       - mii/lei. 

 În rezultat, pe parcursul a 9 luni a anului 2018  în bugetul local au fost încasate venituri 

curente în sumă de  6863,9 mii/lei sau cu  72 % la sută faţă de planul precizat  către suma  anuală  

precizată în buget.  

Transferurile  primite pentru cheltuielile curente de la bugetul de  stat  constituie: 2719,6  

mii/lei, sau   63,4 % faţă de  suma anuală precizată. 

      Mijloace speciale au fost  încasate în sumă de :___--_ mii/lei sau  __--__  %  faţă de planul  

precizat  anual: ___--__ mii/lei.  

Mijloacele băneşti de la vînzarea terenurilor constituie: 463,3 mii/lei.   

Cheltuielele  de bază a bugetului com. Paşcani  pe parcursul a 9 luni a anului 2018  au 

constituit: 6167,9 mii/lei, planul precizat pe anul 2018 cifrînduse la: 9523,0 mii/lei sau:  64,7 la 

sută faţă de plan.  

Restanţele contribuabililor din teritoriul c. Paşcani  admise faţă de bugetul local la situaţia 

din  01.10. 2018 constituie:  13200  mii/lei.  

La situaţia din 01.10.2018  datoriile creditoare ale primăriei c. Paşcani faţă de furnizori 

constituie: 590,7 mii/lei, datoriile debitoare  constituie: 50,8 mii/lei.  

Pe parcursul  a 9 luni a anului 2018 prioritar pentru autoritatea executivă a fost asigurarea 

funcţionării eficiente a instituţiilor bugetare din localitate, onorarea obligaţiunilor faţă de 

angajaţii  bugetari  prin achitarea salariilor  acestora  în sumă de:  1823259,10 mii/lei; faţă de 

furnizorii de resurse termoenergetice în sumă de: 364185,24 mii/lei şi alimentaţie în sumă de 

319462,14 mii/lei. 

  

 

Primar, ______________ Vasile Gîrbea  

 

 

 

 

 

 

 

 


