
REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul ordqenesc Cricova

PE CTIYEJII,IKA MOJIAOBA
Kpuxoncrufi ropo4cxofi Coner

IIP14M3PI4-'IPRIMARIA

D E CIZIE Nr. 7/1

din 06 decembrie 2018

Cu privire la aprobarea
bugetului oragului Cricova
pe anul 2019 inprima lecturd

in temeiul art.24, art. 47 $i art. 55 din Legea finanlelor publice qi responsabilitAtii bugetar-
fiscale nr.l81 din25 iulie 2014, finind cont de prevederile art.20 din Legea nr.397-XV din 16

octombrie 2003 ,,Privind finanfele publice locale", Titlului VI al Codului fiscal, aprobat prin
Legea nr.lI63-XIII din 24.04.1997, Legii nr. 1056-XVI din 16.06.2000 pentru punerea in
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal", Titlului VII din Codului fiscal, Legii nr.231 din
23.09.2010 "Cu privire la comerful interior", Hotlririi'Guvemului nr.931 din 08.12.2011 " Cu
privire la desfEqurarea comerfului cu amEnuntul", Hotlririi Guvernului nr.1209 din 08.112007
"Cu privire la prestarea serviciilor de alimentafie public6", Setului metodologic privind
elaborarea, aprobarea qi modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanfelor
nr.209 din24.12.2015, art.14 alin.(2), lit.n), art.19 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din28.12.2006 ,,Privind administrafia publici local6" Consiliul ordglnesc Cricova DECIDE:

1. Se aprobd bugetul oragului Cricova in prima lecturd la venituri in sumd de 25592,4 mii
lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat in sumd de 13414,9 mii lei gi la cheltuieli in
sum6 de 25592,4 mii lei.

2. Sinteza indicatorilor generali qi sursele de finanfare ale bugetului oraqului Cricova se

prezintdin anexa nr.1.

3. Componenla veniturilor bugetului oraqului Cricova se prezintd in anexa nr.2.

4. Resursele qi cheltuielile bugetului oraqului Cricova conform clasificafiei funcfionale gi

programelor se prezint6 in anexa nr.3.

5. Sinteza veniturilor colectate de autoritltile/instituliile bugetare qi nomenclatorul tarifelor
serviciilor prestate de institulile publice se prezintil in anexele nr.4 qi nr.5.

6. Cuantumul fondului de rezervl al oraqului Cricova se stabileqte in sum6 de 200,0 mii lei.

7. Limita statelor de personal din institufile bugetare, finanfate de la bugetul oraqului
Cricova, se prezint6 in anexa nr.6.

8. Se aprob6 cotele impozitului funciar, impozitul pe bunurile imobiliare penru anul 2019,
conform anexelor nr.7, nr.8.



9. Se aprobd taxele locale pentru anul 2019, conform anexelor nr.9, nr.l0.

10. Se aprob6 alocaliile bugetare pentru lucririle de reparafii qi investifii capitale, conform

anexei nr. ll.

ll.Secretar interimar al consiliului Dna Irina Certan, va asigura aducerea la cunoqtintS

publicd, prin publicare sau prin afiqare in locuri publice, a prezentei decizii qi a anexelor

la decizie in termen de l0 zile calendaristice.

12. Contabilul-gef al Primiriei oraqului Cricova, dna Galina Cravcesco, va asigura

ineplinirea prevederlor prezentei decizii.

13. Comisia pentru buget, finante, economie qi reforme, dl Efim Onilov va asigura controlul

indeplinirii prezentei decizii.

Pregedinte de gedintd

Contasemnat:

Secretar interimar al

Efim Onilov
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