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PRIMAzuA

DE
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2018

Cu privire la aprobarea

bugetului oragului Cricova
pe anul 2019 in lectura a doua

in temeiul art.24, art. 47 $i art. 55 din Legea finanfelor publice qi responsabilitdtii bugetarfiscalenr.181 din25 iulie2014, art.20 dinLegeanr.39T-XVdin 16octombrie2003,,Privind
finanlele publice locale", Titlului VI al Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.1l63-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
comerfuI interior", Hotiririi Guvernului nr.931 din 08.12.2011 " Cu privire la desfbqurarea
comer,tului cu am6nuntul", Hotdririi Guvemului nr.1209 din 08.112007 "Cu privire la prestarea
serviciilor de alimentatie public6", Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea qi
modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanfelor ru209 din24.12.2015, art.14
alin.(2), lit.n), art.19 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administrafia publicd locald" Consiliul origdnesc Cricova DECIDE:

1.

Se aprobd bugetul oragului Cricova in lectura a doua la venituri in suml de 25592,4 mii
lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat in sumd de 13414,9 mii lei qi la cheltuieli in
sumd de 25592,4 mii lei.
2. Sinteza indicatorilor generali qi sursele de finanfare ale bugetului oraqului Cricova se
prezintd. in 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 qi
programelor se prezintd in anexa nr.3.
5. Sinteza veniturilor colectatede autoritSlile/instituliile bugetare gi nomenclatorul tarifelor
serviciilor prestate de institufile publice se prezintl in anexele nr.4 qi nr.5.
6. Cuantumul fondului de rezervl al oraqului Cricova se stabileqte in sumd de 200,0 mii lei.
7. Limita statelor de personal din institufile bugetare, finanfate de la bugetul oraqului
Cricova, se prezintd in anexa nr.6.
8. Se aprobd cotele impozitului funciar, impozitul pe bunurile imobiliare penru anul 2019,
conform anexelor nr.7, nr.8.
9. Se aprob[ taxele locale pentru anul2019, conform anexelor nr.9, nr.l0.
10. Se aprobd alocafiile bugetare pentru lucrdrile de reparafii qi investifii capitale, conform
anexei nr. 11.
11. Se aprobd normele financiare pentru alimentalia unui copil/zi din instituliile de invdfdmint
preqcolar conform anexei w.12.
12. Se aprobd sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local pe anul 2019 pe fiecare
institufie, conform anexelor nr. 13-29.
13. Se autorizeazd,primarul or.Cricova, dl Valentin Gutan:
o Sd modifice planurile de alocafii intre diferite nivele ale clasificatiei economice, in
cadrul aceleiaqi funcfii, in cadrul unui subprogram, fdrl majorarea cheltuielilor de

personal

qi ffuA modificarea

cheltuielilor pentru investilii capitale

qi

a

transferurilor interbugetare.
Si redistribuie mijloacele financiare cu destinafie speciald aprobate in cadrul uneia
qi aceleaqi grupe principale de cheltuieli.
o Procesul de dezagregare a indicatorilor bugetari aproba{i pentru anul 2019 qi de
operare a modificdrilor pe parcursul anului bugetar in cadrul sistemului
informafional de management financiar (SIMF) conform competen]ei.
o Oportunitatea qi legalitatea utilizdrii alocafiilor bugetare qi respectarea limetelor
alocaf iilor bugetare aprobate.
Achitarea datoriilor creditoare, formate la situafia de la 31.12.2018, in limita
aloca{iilor bugetare aprobate pe anul 2019.
Contractarea de lucrEri, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii
privind achizif iile publice.
Publicarea in mod obligatoriu pe pagina web a Prim[riei oraqului Cricova a
anunturilor de intenfie privind achizifiile publice preconizate, a invitaliilor de
participare la procedurile de achizilii publice qi a informafiilor privind rezultatele
desfrqurdrii procedurilor de achizdii publice/contractelor atribuite.
14. Secretar interimar al consiliului Dna Irina Certan , va asigura aducerea la cunoqtinf6
public6, prin publicare sau prin afiqare in locuri publice, a prezentei decizii qi a anexelor
ladecizie in termen de 10 zile calendaristice.
15. Contabilul-gef al Primdriei oragului Cricova, dna Galina Cravcesco, va asigura
ineplinirea prevederlor prezentei decizii.
16. Comisia pentru buget, finan{e, economie gi reforme, dl Efim Onilov va asigura controlul
indeplinirii prezentei decizii.
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