PЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Криковский городской Совет

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orăşănesc Cricova
PRIMĂRIA

ПРИМЭРИЯ
D E C I Z I A Nr.2/2
din 14 februarie 2019

Cu privire la executarea
bugetului oraşului Cricova
pe anul 2018.
Examinînd raportul privind executarea bugetului oraşului Cricova pe anul 2018, în temeiul
art.31(3) din Legea Republicii Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice
locale”, art.14 (2), lit.n3) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală” Consiliul orăşănesc Cricova DECIDE:
1. Se ia act de raportul privind executarea bugetului oraşului Cricova pe anul 2018,
/conform anexelor nr.1 și 2 /.
2. Primăria oraşului Cricova, dl Valentin Guţan, responsabil pentru executarea bugetului
oraşului Cricova pe perioada respectivă:
2.1. Va analiza activitatea Primăriei oraşului Cricova pe anul 2018 şi va elabora acţiuni
pentru perfecţionarea activităţii în vederea realizării sarcinilor şi măsurilor prevăzute în
buget.
2.2. Va ameliora în procesul executării bugetului oraşului Cricova lucrul în vederea
încasării veniturilor suplimentare şi stabilirea unui regim strict de economie a mijloacelor.
3.Contabilul-şef al Primăriei oraşului Cricova, dna Galina Cravcesco:
3.1. Va intensifica controlul privind încasarea veniturilor în bugetul oraşului Cricova la
fiecare sursă de venit, va lua măsuri în vederea îndeplinirii planului de venituri.
3.2. Va efectua sistematic controlul mijloacelor alocate pentru întreţinerea instituţiilor,
organizaţiilor bugetare, respectării disciplinii financiare, Legilor Republicii Moldova şi
modul de organizare a evidenţei contabile şi dărilor de seamă.
3.3. Contabilul-şef al Primăriei oraşului Cricova, dna Galina Cravcesco, va asigura
îndeplinirea prevederilor prezentei decizii.
4. Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme, dl Efim Onilov, va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretar-interimar al Consiliului

Anexa nr.1
la decizia Consiliului orăşănesc Cricova
nr.2/ 2 din 14 februarie 2019
Executarea veniturilor
bugetului orașului Cricova pe anul 2018,
Descriere
1
I. Venituri
Impozite pe venit
Impozit pe venitul
reținut din salariu
Impozitul pe venitul
persoanelor fizice spre
plată/achitat
Impozitul pe venitul
persoanelor fizice ce
desfășoară activitate in
dom. comertului
Impozit pe venitul
aferent operațiunilor de
predare în posesie și/
sau folosință a proprietății imobiliare
Impozite pe propriet.
Impozitul funciar pe
teren. cu dest. agric.
cu exepț. gospodăriilor țărănești
Impozitul funciar pe
teren. cu altă destinație decît cea agricolă
Impozitul pe bunurile
imobiliare ale persoanelor juridice
Impozitul pe bunurile
imobiliare achitat de
către pers. juridice și
fizice în calitate de întreprinzător din valoarea estimată(de piață) a
bunurilorr imobiliare
Impozitul pe bunurile
imobiliare achitat de
către pers. fizice cetățeni din valoarea estimată(de piață) a bunurilor imobiliare
Impozitul priv. incas.in
bugetul local de niv.1

Codul
ECO
2
1
111
111110

/lei/
Aprobat pe
Precizat pe
Executat la
anul 2018
anul 2018
31.12.2018
3
4
5
21165600,00 27832230,00 31432242,88
7100000,00
7100000,00 9385770,18
7100000,00
7100000,00 9199843,45

111121

184363,53

184363,53

Devieri de la
precizat
6
3600012,88
2285770,18
2099843,45
184363,53

111124

50,00

50,00

111130

1513,20

1513,20

1061676,53
8391,52

408576,53
4391,52

113
113110

653100,00
4000,00

653100,00
4000,00

113130

20000,00

20000,00

113210

100000,00

113230

28479,38

8479,38

100000,00

426961,49

326961,49

100000,00

100000,00

147644,23

47644,23

113240

424100,00

424100,00

444254,31

20154,31

113313

5000,00

5000,00

5945,60

945,60

1
Impozite și taxe pe
mărfuri și servicii
Taxa pentru amenajarea teritoriului
Taxa pentru dispozitivele publicitare
Taxa pentru unitățile
comerciale și/sau de
prestări servicii
Taxa pentru cazare
Taxa pentru aplicarea
simbolicii locale
Taxa pentru patenta de
intreprinzător
Taxa pentru apă
Taxa pentru extragerea
mineralelor utile
Venituri din
proprietate
Arenda terenurilor cu
destinație agricolă incasată în bugetul local
de nivelul I
Arenda terenurilor cu
altă destinație decît cea
agricolă incasată în bugetul local de nivelul
Venituri din vînzarea
mărfurilor și serviciilor
Taxa de inregistrare a
asociațiilor obștești
Plata p/u certificate de
urbanizm și autorizările de construire sau
desființare în bugetul
local de nivelul I
Plata p/u locațiunea
bunurilor patrimoniului public incasată în
bugetul local de niv. I
Incasări de la prestarea
serviciilor cu plată
Plata p/u locațiunea
bunurilor patrimoniului public
Amenzi și sancțiuni
Amenzi și sancțiuni
contravenț. incasate în
bugetul local de niv. I

2
114

3
892000,00

4
892000,00

5
2143126,47

6
1251126,47

114412

130000,00

130000,00

160497,00

30497,00

114415

10000,00

10000,00

114418

360000,00

114421
114423

6213,33

-3786,67

360000,00

360827,37

827,37

2000,00
190000,00

2000,00
190000,00

3365,00
1396372,91

1365,00
1206372,91

114522

10000,00

10000,00

6717,00

-3283,00

114611
114612

50000,00
140000,00

50000,00
140000,00

71738,10
137395,76

21738,10
-2604,24

141

222300,00

222300,00

208431,63

-13868,37

141522

35300,00

35300,00

20000,00

-15300,00

141533

187000,00

187000,00

188431,63

1431,63

142

1294400,00

1294400,00

1114097,07

-180302,93

142213

180,00

180,00

142215

5000,00

5000,00

12650,00

7650,00

142252

152900,00

152900,00

167395,05

14495,05

142310

1109700,00

1109700,00

907656,08

-202043,92

142320

26800,00

26800,00

26215,94

-584,06

3300,00
3300,00

-700,00
-700,00

143
143130

4000,00
4000,00

4000,00
4000,00

1
Donații voluntare
Donații voluntare p/u
cheltuieli curente din surse interne p/u instit. bug.
Donații voluntare p/u
cheltuieli capitale din
surse interne p/u
instituțiile bugetare
Transferuri primite
intre bugetul de stat și
bugetele locale
Transferuri curente primite cu destinație specială intre bugetul de stat și
bugetele locale de nivelul
I p/u învăămîntul preșcolar și extrașcolar
Alte transf. curente cu
dest. spec. intre BS și BL
niv.1
Transferuri curente primite cu destinație specială intre bugetul de stat și
bugetele locale de nivelul
I pentru infrastructura
drumurilor
Transferuri capitale primite cu destinație specială intre bugetul de stat și
bugetele locale de niv. I
Transferuri curente primite cu destinație generală intre bugetul de stat
și bugetele locale de niv.I
Transferuri primite
intre bugetele locale în
cadrul unei unități
administrativ teritor.
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetele locale
de nivelul II și bugetele
locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ teritoriale
Transferuri capitale cu
destinație specială între
bugetul local de niv. II și
bugetul local de niv. I în
cadrul unei UAT

2
144
144114

3
170000,00
30000,00

4
170000,00
30000,00

144214

140000,00

140000,00

191

10829800,00 11122000,00

191211

8733500,00

191215
191216

1235300,00

191220

191231

861000,00

5
19500,00
19500,00

-140000,00

11122000,00

8804300,00

8804300,00

21400,00

21400,00

1235300,00

1235300,00

200000,00

200000,00

861000,00

861000,00

193

6374430,00

6374341,00

193111

374430,00

374430,00

193120

6000000,00

5999911,00
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6
-150500,00
-10500,00

-89,00

-89,00

Anexa nr.2
la decizia Consiliului orăşănesc Cricova
nr.2/ 2 din 14 februarie 2019
Executarea cheltuielilor și activelor nefinanciare, financiare
ale bugetului orașului Cricova pe anul 2018
/lei/
Descriere
Codul
Aprobat pe
Precizat pe
Executat la
ECO
anul 2018
anul 2018
31.12.2018
1
2
3
4
5
II. Cheltuieli
2
12204700,00 13815790,00 11573880,48
Cheltuieli de personal 21
8971300,00 9343300,00
7805656,11
Remunerarea muncii
211180 7060000,00 7233730,00
6043854,11
angajaților conform
statelor
Remunerarea muncii
211200
109700,00
94931,54
temporare
Contribuții de asigu212100 1598900,00
1664230,00
1393736,41
rări sociale de stat
obligatorii
Prime de asigurare
212210
312400,00
335640,00
273134,05
obligatorie de asistență medicală achitate
de angajatori pe teritoriul țării
Bunuri și servicii
22
2918500,00 3771660,00
3126276,35
Energie electrică
222110 209700,00
252500,00
182213,44
Energie termică
222130
686800,00
676500,00
509877,22
Apa și canalizare
222140
106600,00
120800,00
110330,21
Alte servicii comu222190
5100,00
5100,00
4704,00
nale
Servicii informați222210
59400,00
60200,00
50468,74
onale
Servicii de telecomu- 222220
20500,00
20500,00
16444,52
nicații
Servicii de transport
222400
195100,00
290000,00
239848,72
Servicii de reparații
222500
68200,00
547760,00
521137,07
curente
Formare profesională 222600
10000,00
5900,00
765,00
Deplasări de serviciu 222710
10000,00
10000,00
2484,00
în interiorul țării
Servicii editoriale
222910
55900,00
14300,00
937,00
Servicii de protocol
222920
100000,00
150000,00
54839,00
Servicii de pază
222940
8800,00
8800,00
7450,00
Servicii poștale
222980
35300,00
35300,00
27156,06
Servicii neatribuite
222990 1347100,00 1574000,00
1397621,37
altor alineate
Subsidii
25
40000,00
40000,00
Subsidii acord.
251100
40000,00
40000,00
întreprin. municipale
Prestații sociale
27
115100,00
588030,00
556708,02

Devieri de la
precizat
6
-2241909,52
-1537643,89
-1189875,89

-14768,46
-270493,59

-62505,95

-645383,65
-70286,56
-166622,78
-10469,79
-396,00
-9731,26
-4055,48
-50151,28
-26622,93
-5135,00
-7516,00
-13363,00
-95161,00
-1350,00
-8143,94
-176378,63

-31321,98

1
Compensații
Ajutoare bănești
Îndemnizații pentru
incapacitatea temporară de muncă achitate
din mijloacele financiare ale angajatorului
Alte cheltuieli
Plăți aferente documentelor executorii
Alte cheltuieli curente
III. Active
nefinanciare
Mijloace fixe
Reparații capitale ale
clădirilor
Procurarea construcțiilor speciale
Reparații capitale ale
construcțiilor speciale
Reparații capitale ale
instalațiilor de transmisie
Procurarea mașinilor
și utilajelor
Realizarea mijloacelor de transport
Procurarea uneltelor
și sculelor, inventarului de producere și
gospodăresc
Procurarea altor mijloace fixe
Instalații de transmisie în curs de execuț.
Pregătirea proiectelor
Stocuri de materiale
circulante
Procurarea combustibilului, carburanților
și lubrifianților
Procurarea pieselor
de schimb
Procurarea produselor
alimentare
Procurarea medicamentelor și materiale
-lor sanitare
1
Procurarea materiale-

2
272500
272600
273500

3

4
2000,00
524430,00
61600,00

5
1500,00
521130,00
34078,02

6
-500,00
-3300,00
-27521,02

28
281362

199800,00

72800,00
5000,00

45240,00
4990,00

-27560,00
-10,00

281900
3

199800,00
8960900,00

67800,00
26685890,00

40250,00
22365539,42

-27550,00
-4320350,58

31
311120

6670800,00
140000,00

23951240,00
1192150,00

21074115,57
760104,68

-2877124,43
-432045,32

2291480,00

225376,68
16466608,26

2000,00
58000,00
55100,00

312110

-66103,32

312120

3847400,00

18604800,00

313120

178500,00

386100,00

386038,97

-61,03

1627600,00

137449,99

-25250,01

314110

112800,00

315210

-2138191,74

-30000,00

-72900,00

-42900,00

365370,00

329157,39

-36212,61

316110

94400,00

318110

47700,00

167700,00

135965,00

-31735,00

319230

2000000,00

2047740,00

2023869,24

-23870,76

319240
33

250000,00
2390100,00

763200,00
2834650,00

331110

114600,00

65000,00

332110

20000,00

333110

1993300,00

2278300,00

334110

9200,00

9200,00

2000,00

4
2000,00

2
335110

3

682445,36
1750877,57
26988,00

20000,00

-80754,64
-1083772,43
-38012,00

- 20000,00
1378659,72

-899640,28

9200,00

5
1400,00

6
-600,00

lor pentru scopuri didactice
Procurarea materialelor de uz gospodăresc
și rechizitelor de
birou
Procurarea materialelor de construcție
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei
Procurarea altor
materiale
Active neproductive
Realizarea terenurilor
IV Active Financiare
Creanțe interne
Rambursarea din anii
precedenți

336110

142900,00

130500,00

95852,39

-34647,61

337110

89700,00

88300,00

69090,26

-19209,74

121650,00

98550,00

338110

339110

18400,00

119700,00

71137,20

37
371210
4
41
418130

-100000,00
-100000,00

-100000,00
-100000,00

-459453,72
-459453,72
64222,00
64222,00
64222,00
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-23100,00

-48562,80
-359453,72
-359453,72
64222,00
64222,00
64222,00

Notă informativă
la raportul privind executarea bugetului oraşului Cricova
pe anul 2018
1) Partea de venituri la data de 31.12.2018 s-a executat în mărime de 31432242,88 lei. În
comparație cu anul 2017 s-a majorat cu 6818994,94 lei. Cei mai considerabili indicatori care sau majorat în comparație cu aceiași perioadă din anul 2017 sînt:
-impozit pe venitul reținut din salariu /cod ECO 111110/ cu suma de 1168156,84 lei,
-impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decît cea agricolă /cod ECO 113130/ cu
suma de 218,60 lei;
-impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice /cod ECO 113210/ cu suma de
233483,85 lei. SA Cricova a inregistrat la OCT imobil;
- impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate
în calitate de întreprinzător din valoarea estimată a bunurilor imobiliare/cod ECO 113230/ cu
suma de 12558,04 lei;
-taxa pentru aplicarea simbolicii locale /cod ECO 114423/ cu suma de 859556,23 lei. S-a
achitat datoria din anii precedenți de către SA Cricova;
- incasări de la prestarea serviciilor cu plată /cod ECO 142310/ cu suma de 96812,21 lei.Sa majorat frecvența copiilor în anul curent
a) s-au modificat indicatorii:
-transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local
de nivelul I /cod ECO 191211/ cu suma 70800,00 lei (modificarea Legii Bugetului de
Stat) ;
-transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul local de
nivelul I /cod ECO 191220/ cu suma 200000,00 lei (modificarea Legii Bugetului de Stat) ;
-transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II
și bugetele locale de nivelul I pentru reparația drumurilor /cod ECO 193120/ cu suma de
6000000,00 lei (aprobarea bugetului municipal pe anul 2018 cu modificările ulterioare) ;
b) nivelul executării planului precizat la partea de venituri constituie 112,93%, nivelul
executării faţă de perioada respectivă a anului precedent la partea de venituri constituie 127,7%.
2) Partea de cheltuieli total, la data de 31.12.2018 s-a executat în mărime de 1573880,49
lei. În comparație cu perioada respectivă a anului 2017 s-a executat cu 1515118,55 lei mai
mult. Partea de cheltuieli pe fiecare ramură:
-la autorități legislative și executive/0111/ constituie suma de 1735386,31 lei. În
comparație cu anul 2017 s-au majorat cu suma de 241610,98 lei;
-la dezvoltate comunală și amenajare/0620/ constituie suma de 1173315,54 lei. În comparație cu anul 2017 s-au majorat cu suma de 141434,86 lei;
-la aprovizionare cu apă/0630/ constituie suma de 55105,98 lei;
-la servicii medicale specializate/0722/ constituie suma de 40000,00 lei. În comparație cu
anul 2017 s-au majorat cu suma de 22400,00 lei/servicii de protezare pentru pensionari/;
-la servicii de sport și cultură fizică/0812/ constituie suma de 177530,25 lei. ;
-la servicii pentru tineret/0813/ constituie suma de 23213,0 lei;
-la servicii în domeniul culturii/0820/biblioteca/ constituie suma de 265613,61 lei. În
comparație cu anul 2017 s-au majorat cu suma de 39313,45 lei;
-la servicii în domeniul culturii/0820/casa de cultură/ constituie suma de 538512,85 lei. În
comparație cu anul 2017 s-au majorat cu suma de 94550,86 lei;

-la educație timpurie/0911/ constituie suma de 3941764,48 lei. În comparație cu anul 2017
s-au majorat cu suma de 353788,63 lei;
-la învățămînt gimnazial/0921/ constituie suma de 254235,00 lei. În comparație cu anul
2017 s-au majorat cu suma de 152235,00 lei;
-la învățămînt nedefinit după nivel/0950/ constituie suma de 2754884,25 lei. În comparație cu anul 2017 s-au majorat cu suma de 334145,63 lei;
-la protecție în caz de incapacitate de muncă /1012/ constituie suma de lei 88760,21 lei. În
comparație cu anul 2017 s-au majorat cu suma de 18975,54 lei;
-la protecție împotriva excluziunii sociale /1070/ constituie suma de 525559,00 lei. În
comparație cu anul 2017 s-au majorat cu suma de 163488,00 lei. În comparație cu anul 2017 s-au
majorat ajutoarele bănești pentru lemne și cărbune cu suma de 102939,00 lei;
a) s-au modificat indicatorii aprobaţi pe parcursul anului conform Deciziilor Consiliului
orășănesc Cricova:
Decizie nr.1/12 din 15.02.2018 ”Cu privire la soldul de mijloace bănești la începutul
perioadei de gestiune”:
- autorități legislative și executive/0111/ cu 139715,00 lei:
cod ECO 211000, 212000 cu 139715,00 lei /state suplimentare/;
- servicii în domeniul culturii/0820/ cu suma de 21305,00 lei:
cod ECO 211000, 212000 cu 21305,00 lei /majorarea salariului de 01.01.2018/;
-servicii de sport și cultură fizică/0812/ cu suma de 112450,00 lei:
cod ECO 211000, 212000 cu 27550,00 lei /state suplimentare/;
cod ECO 222000 cu 74900,00 lei/spartachiada ”Sănătate”/.
cod ECO 316000 cu 10000,00 lei/procurarea 2 mese de tenis/.
- servicii pentru tineret/0813/ cu suma de 24490,00lei:
cod ECO 211000, 212000 cu 24490,00 lei /state suplimentare/.
- dezvoltarea drumurilor/0451/ cu suma de 7771000,00 lei:
cod ECO 312000 cu 7771000,00 /reparația drumurilor/.
- dezvoltare comunală și amenajare/0620/ cu suma de 1075000,00 lei:
cod ECO 312000 cu 500000,00/construcția trotuarului str. P.Ungureanu/;
cod ECO 316000 cu 300000,00/procurarea echipamentului pentru teren de joacă/;
cod ECO 319000 cu 275000,00/proiectul ”planul urbanistic general al orașului Cricova”/.
- aprovizionare cu apă/0630/ cu suma de 80000,00 lei:
cod ECO 319000 cu 80000,00/ servicii de proiectare a asigurării cu apă potabilă/.
- educație timpurie/0911/ cu suma de 1097700,00 lei:
cod ECO 311000 cu 430000,00/reparația tavanelor , sistemei de iluminare/;
cod ECO 312000 cu 400000,00/construcția pavilioanelor/;
cod ECO 333000 cu 224700,00/procurarea produselor alimentare/.
cod ECO 337000 cu 33000,00/procurarea linoleumului/.
- învățămînt nedefinit după nivel/0950/ cu suma de 826600,00 lei:
cod ECO 311000 cu 726600,00/reparația capital a clădirii/;
cod ECO 318000 cu 100000,00/procurarea costumelor naționale/.
Decizia nr.1/8 din 15.02.2018 ”Cu privire la corelarea bugetului orașului Cricova pe anul
2018”(conform modificării Legii bugetului de Stat pe anul 2018):
- iluminatul stradal/0640/ -200000,00 lei/cod ECO 313120/ reparația rețelelor de iluminare.
Decizia nr.1/10 din 15.02.2018 ”Cu privire la rectificarea bugetului orașului Cricova pe
anul 2018”(conform transferurilor capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de
nivelul II și bugetele locale de nivelul I):
- gospodăria drumurilor/0451/ -4000000,00 lei/cod ECO 312120/ reparația drumurilor.
Decizie nr.2/3 din 05.04.2018 ”Cu privire la soldul de mijloace bănești la începutul
perioadei”:

- autorități legislative și executive/0111/ cu 7000,00 lei:
cod ECO 211000, 212000 cu 18370,00 lei /state suplimentare/;
cod ECO 222000 cu 50000,00 lei/ servicii de protocol/.
cod ECO 316000 cu 9600,00/procurarea de mobilier/;
-servicii de sport și cultură fizică/0812/ cu suma de 20660,00 lei:
cod ECO 211000, 212000 cu 20660,00 lei /state suplimentare/;
- aprovizionare cu apă/0630/ cu 10250,0 lei:
cod ECO 319000 cu 47740,0 lei/supraveghere de autor și tehnică/;
cod ECO 222000 cu 55110,00 lei/ reparația colectorului de canalizare/.
Decizie nr.3/1 din 14.06.2018 ”Cu privire la soldul de mijloace bănești la începutul
perioadei de gestiune ”:
- autorități legislative și executive/0111/ cu 94100,00 lei:
cod ECO 222000 cu 86900,00 lei/ completarea cărții ”file de istorie a orașului Cricova”
cu material suplimentar/.
cod ECO 336000 cu 1400,00/procurarea pungilor cu logo/;
cod ECO 339000 cu 5800,00/procurarea mapelor cu logo/;
- servicii în domeniul culturii/0820/ cu suma de 82900,00 lei:
cod ECO 222000 cu 66200,00 lei/ servicii de transport și măsuri culturale/.
-învățămînt liceal/0922/ cu 937300,00 lei:
cod ECO 312000 cu 937300,00 lei/ reparația terenului adiacent/.
- învățămînt nedefinit după nivel/0950/ cu suma de 30000,00 lei:
cod ECO 222000 cu 30000,00/ servicii de transport/
Decizie nr.4/8 din 13.09.2018 ”Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele
categorii de angajați în cadrul instituției de învățămînt preșcolar”:
- educație timpurie/0911/ cu 88010,00 lei:
cod ECO 211000, 212000 cu 88010,00 lei /supliment la salariu/ pînă la data de
31.12.2018;
Decizia nr.6/2 din 23.11.2018 ”Cu privire la rectificarea bugetului orașului Cricova pe anul
2018”(conform transferurilor capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de
nivelul II și bugetele locale de nivelul I):
- gospodăria drumurilor/0451/ -2000000,00 lei/cod ECO 312120/ reparația drumurilor
b) nivelul executării planului precizat la partea de cheltuieli total la data de 31.12.2018
constituie 83,77%.
c) realizarea activităţilor (pe tipuri de plăţi) din contul transferurilor cu destinaţie specială
de la bugetul de stat:
-transferuri curente primite cu destinație specială intre bugetul de stat și bugetul local de
nivelul I pentru învățămîntul preșcolar și extrașcolar/cod ECO 191211/ sau executat în mărime
de 8804300,00 lei;
-transferuri capitale primite cu destinație specială intre bugetul de stat și bugetul local de
nivelul I pentru infrastructura drumurilor/cod ECO 191216/ sau executat în mărime de
1235300,00 lei;
-transferuri curente primite cu destinație specială intre bugetul de stat și bugetul local de
nivelul I /cod ECO 191220/ sau executat în mărime de 200000,00 lei;
- transferuri curente primite cu destinație generală intre bugetul de stat și bugetul local de
nivelul I /cod ECO 191231/ sau executat în mărime de 861000,00lei și s-au realizat la acivitatea
00005;

d) finanţarea cheltuielilor din alte surse (fondul de rezervă ):
Decizie nr.1/13 din 15.02. 2018 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din
Fondul de rezervă al Primăriei orașului Cricova pe anul 2018”:
- servicii medicale specializate/0722/ / suma de 30000,00 lei:
cod ECO 251000- 30000,00 lei/ subsidii pentru servicii de protezare/;
-protecție împotriva excluziunii sociale /1070/ suma de 7500,00 lei:
cod ECO 272600 -7500,00 lei/ ajutoare bănești pentru ameliorarea situației materiale,
lichidarea consecințelor exepționale/.
Decizie nr.2/5 din 05.04. 2018 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Fondul
de rezervă al Primăriei orașului Cricova”:
-protecție împotriva excluziunii sociale /1070/ suma de 7500,00 lei:
cod ECO 272600 -7500,00 lei/ ajutoare bănești pentru tratament/.
Decizie nr.3/3 din 14.06. 2018 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Fondul
de rezervă al Primăriei orașului Cricova”:
-protecție împotriva excluziunii sociale /1070/ suma de 5000,00 lei:
cod ECO 272600 -35000,00 lei/ ajutoare bănești pentru lichidarea consecințelor
exepționale /;
cod ECO 272600 -26000,00 lei/ ajutoare bănești pentru tratament/;
Decizie nr.4/10 din 13.09. 2018 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din
Fondul de rezervă al Primăriei orașului Cricova”:
-protecție împotriva excluziunii sociale /1070/ suma de 16000,00 lei:
cod ECO 272600 -10000,00 lei/ ajutoare bănești pentru lichidarea consecințelor
exepționale /;
cod ECO 272600 -2000,00 lei/ ajutoare bănești persoanelor cu deficiențe de auz/;
cod ECO 272600 -4000,00 lei/ ajutoare bănești pentru ameliorarea situației materiale/;
Decizie nr.5/3 din 01.11. 2018 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din Fondul
de rezervă al Primăriei orașului Cricova pe anul 2018”:
- servicii medicale specializate/0722/ / suma de 10000,00 lei:
cod ECO 251000- 10000,00 lei/ subsidii pentru servicii de protezare/;
3) Referitor la executarea mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe:
La data de 23 martie anul 2016 s-a încheiat Contractul de Grant nr.113/03 cu Fondul
pentru Eficiență Energetică pentru ”reabilitarea energetică a clădirii Liceului Teoretic ”Alexei
Mateevici” din or. Cricova, mun. Chișinău” în sumă de 2967434,0 lei. Contribuția comunității
constitue suma de 753762,0 lei și a fost achitată în anul 2016. Majoritatea lucrărilor de reabilitare
au fost executate în anul 2016. În anul 2017 s-u efectuat lucrări în sumă de 147811,74 lei. S-a
achitat de către Fondul pentru Eficiență Energetică suma de 140421,15 lei. Datoria Fondului
către Primăria orașului Cricova este suma de 138926,31 lei, ce constituie garanția de bună
execuție în mărime de 5%. Datoria va fi achitată în decurs de 2 ani de la procesul de recepție
finală a lucrărilor.
4) Analiza cheltuielilor reale (efective) pentru alimentaţie, medicamente, obiecte de uz
gospodăresc și rechizite de birou:
- s-au efectuat cheltuieli reale pentru alimentație în mărime de 1382256,82 lei. Comparativ
cu anul precedent s-au efectuat cheltuieli cu 179739,42 lei mai mult, s-a majorat norma de
alimentație de la 01.09.2018;
- s-au efectuat cheltuieli reale pentru medicamente în mărime de 11212,90 lei.
Comparativ cu anul precedent s-au efectuat cheltuieli cu 5639,4 lei mai mult;
- s-au efectuat cheltuieli reale pentru materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou în
mărime de 82927,88 lei. Comparativ cu anul precedent s-au efectuat cheltuieli cu 10759,27 lei
mai mult;

5) Executarea cheltuielilor capitale, inclusiv realizarea investiţiilor capitale:
Informaţia privind valorificarea cheltuielilor și investiţiilor capitale din bugetul
municipal/lei/
Precizat în
anul 2018

Denumirea
obiectului

Cod
ECO

1. Reabilitarea
str. Chișinăuluidrum de acces
spre or. Cricova
2. Reparația
căilor de
comunicații
Total

312120 5000000,00

Valumul
lucrărilor
efectuate
31.12.2018
5000000,00

Executat
31.12.2018

312120 1000000,00

999911,00

999911,00

6000000,00

5999911,00

5999911,00

Datoriile la
31.12.2018
Dt / Ct

5000000,00

Informaţia privind valorificarea cheltuielilor și investiţiilor capitale din bugetul de stat/lei/
Denumirea Cod ECO Aprobat în Precizat
Volumul
Executat
Datoriile la
obiectului
anul 2018 anul 2018
lucrărilor
31.12.2018 31.12.2018
efectuate
Dt / Ct
31.12.2018
Total,inclusiv:
1235300,00 1435300,00 1435300,00 1435300,00
1.
312120
1235300,00 1235300,00 1235300,00 1235300,00
Reabilitarea
str. Chișinăului-drum de
acces spre or.
Cricova/0451/
2. Reparația
313120
200000,00 200000,00 200000,00
iluminatului
stradal/0640/

Informaţia privind valorificarea cheltuielilor și investiţiilor capitale din bugetul local/lei/
Denumirea
Cod
Aprobat în Precizat
Volumul
Executat
Datoriile la
obiectului
ECO
anul 2018 anul 2018
lucrărilor
31.12.2018 31.12.2018
efectuate
Dt / Ct
31.12.2018
Total,inclusiv:
1. Reabilitarea
312120 2612100,00 1376800,00
str. Chișinăuluidrum de acces
spre or. Cricova
/0451/
2. Reparația
312120
9269300,00 8509416,95 8509416,95
străzilor/0451/
3. Construcția
319230 2000000,00 2047740,00 2023869,24 2023869,24
re-țelelor de

canali-zare în
perimetrul str.
Chișinăului, 31
August /0630/
4. Reparația iluminatului
stradal /0640/
5. Construcția
trotuarului str.
P.Ungureanu
/0620/
6. Construcția
pavilioanelor la
gr. nr.33/0911/
7. Reparația capitală a
tavanelor și
sistemei de ilumnare la gr. 33
/0911/
Reparația
terenu-lui
adiacent la
Liceul
A.Mateevici/0922/
8. Reparația
clădirii școlii de
arte/0950/

313120

178500,00

186100,00

186038,97

186038,97

312110

45000,00

312110

246480,00

225376,68

225376,68

311120

325550,00

325496,18

325496,18

312120

723400,00

721980,31

721980,31

311120

726600,00

434608,50

434608,50

-

Informaţia privind valorificarea cheltuielilor și investiţiilor capitale din Fondul pentru Eficiență
Energetică /lei/
Denumirea
Cod ECO Precizat anul Valumul
Executat
Datoriile la
obiectului
2018
lucrărilor
31.12.2018
31.12.2018
efectuate
Dt / Ct
31.12.2018
1. Reabilitarea
311120
140000,00
/138926,31
energetică a
clădirii Liceului
Teoretic ”Alexei
Mateevici” din
or. Cricova,
mun. Chișinău”
6) informaţii privind mijloacele temporar intrate în posesia primăriei orașului Cricova:
-la data de 31.12.2018 suma mijloacele temporar intrate în posesie constituie 29724,76 lei.
Suma dată este garanția pentru oferta la licitația publică referior la achizitionarea produselor
alimentare pentru anul 2019.
7) mijloacele obţinute din realizarea terenurilor au fost executate în sumă de 459453,72 lei,
planul precizat pe an constituie sumă de 100000,0 lei.

8) Creanţele la data de 31.12.2018 constitie suma de 66432,01 lei, inclusiv plata părinților /cod
eco 142310/ în mărime de 55564,80 lei, procurarea combustibilului /cod eco 33110/ în mărime
de 8726,95 lei. În comparație cu 31.12.2017 creanțele s-au micșorat cu 9127,34 lei. Datoriile la
data de 31.12.2018 constitie suma de 1024965,36 lei, inclusiv plata părinților /cod eco 142310/
în mărime de 52152,08 lei, cheltuieli salariale/cod eco 211180, 212100, 21210/ în mărime de
715058,48 lei(salariul pe luna decembrie), energie termică /cod eco 222130/ în mărime de
84633,36 lei, servicii comunale/cod eco 222140/ în mărime de 9415,74 lei, reparația capitală a
liceului Alexei Mateevici /cod eco 311120/ în mărime de 138926,31 lei. Este datoria Fondului
pentru Eficiență Energetică , ceia ce constituie 5% garanția de bună execuție a lucrărilor. În
comparație cu 31.12.2017 datoriile au crescutt cu 142113,81 lei, deoarece la 01.09.2018 s-a
majorat salariul la cadrele didactice. Toate datoriile sînt curente, pe luna decembrie 2018.

Exec: G.Cravcesco

