PECTTyEJII{KA MOJIAOBA

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul orSgenesc Leova
PRIMARIA ORA$ULUI LEOVA

Jleoncrcufi ropo4crcofi Coser
TIPI{M3PI4-fl |OPOAA
JIEOBA

25 .09.2015

3n)2-27-63'2.35-02email:primaria@mtc-lv.md

DECIZIA nr.3.3
,,Cu privire la executarea
bugetului Primdriei or. Leova
pe 8 luni ale anului2015"

Bugetul oragului Leova pe anul 2015 a fost aprobat lapartea de venituri in sumd
de 11 ruiJ mii lei. pe parcursul anului in bugetul oraqului s-au petrecut modificdri,
din bugetul raional
care au fost impuse de majorarea transferului de sus{inere financiard
cu 750,0 mii lei.
in final, in urma modificdrilor efectuate volumul precizat a bugetului la partea de
venituri pe anul z0t5 constituie tl8g2,3 mii lei. in perioada de 8 luni a anului 2015, in
bugetul oragului s-au acumulat venituri in suma de 8121,6 mii lei s-au cu o indeplinire
de 94,Io/o.
Sarcinile stabilite pentru acumularea veniturilor in bugetul oraqului au fost
indeplinite la urmdtoarele capitole :
- Impozitul pe venitul din salariu - l22,0oh;
- Alte impozite pe venit - Il9,8Yo;
Impozif funciar pe terenurile cu destinalie agricola - 146,40/o ;
- Impozit funciar pe pdquni qi finele - l25,lo/o ;
- Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice - ll3,3o/o ;
- Impozi pe bunurile imobiliare achitate de c6tre persoanele fizice-cetdleni - 116,20A
- Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul oraqului - I00 % ;
- plata pentru certificatele de urbanism qi autorizdrilor de construc{ie sau desfiinlare -

,

438%;

'

- incasdri nefiscale - 109,606;
- plata pentru arenda pentru terenurile cu destina{ie agricold - t2l,4o/o ;
- Taxa de Piald - ll2'8o/o;
- Taxa pentru amenajarea teritoriului - l22,9Yo;
- Taxa pentru cazare'225,7o/o;
- Taxa pentru unitSlile comerciale sau de prestdri servicii - 101 ,8o/o ;
- Taxa pentru dispozitivele publicitare - 104,60/o;
o/o;

-

Amenzi gi sanc{iuni admfnistrative - 237,9
Nu s-a indeplinit acumularea veniturilor proprii in buget la urmitoarele capitole:
- Impozit funciar pe terenurile cu altd destinalie decit cea agricold' - 57,4Yo;
- Impozit funciar incasat de la persoanele ftzice - 67,6Yo ;

- Impozit funciar pe terenurile cu destinalie agricold de la gospoddriile lSrdnegti 66,8Yo;
- Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizici - 90,tyo
- Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de cdtre persoanele juridice qi fizice
inregistrate in calitate de intreprinzdtor din valoarea estimatd a bunurilor imobiliare g6,10/o;

terenurile cu o altd destinalie decit cea agricoll - 67,8Yo ;
- Taxa pentru patenta de intreprinzdtor - 88,3 oh ;
- Taxa pentru salubrizare - 17,9o/o .
Comparativ cu perioada similara a anului 20t4, executarea bugetului la partea de
venituri a inregistrat o cregtere in mdrime de 2888,5 mii lei (2015- 8121,6 mii lei ,
2014-5233,1 mii lei ).
Este de menlionat, cd o sursd de acoperire a deficitului bugetar sint mijloacele
acumulate din vinzarea qi privatizarea bunurilor proprietate public6. In perioada de 8
luni a anului 2015 s-au acumulat 68,4 mii lei .
2.Partea de cheltuieli a bugetului oragului pe perioada de gestiune s-a executat la
cheltuieli de casd in volum de 6490,7 mii lei, s-au cu o indeplinire de 62,4
Yo.Comparativ cu anul 2014 cheltuielile au crescut cu 644,8 mii lei .
I. Sub aspect ramural, parteapreponderentd a cheltuielilor revine grupei 06
o,invi{imAntul"- 3443,9 mii lei s-au 76,8 la sutd din volumul total al cheltuililor,
dintre care:
- pentru intrelinerea gridinifelor de copii s-au efectuat cheltuieli in sumd de 3547,9
mii lei, s-au cu 90,4 la sutd fali de cele preconizate, dintre care cheltuielile bugetare
2950,5 mii lei gi cheltuielile mijloacelor speciale 597,4 mii lei in oraq fuc\ioneazd 2
grddinile cu 16 grupe qi cu 291 copii.
Copii au fost alimentali in sumd de 14,71leilzi, dintre care din mijloace bugetare 9,83
Ieil zi, mij loace speciale 4.88 leil zi.
La intretinerea institu{iilor qi misurilor privind lucrul extraqcolar cu copiii s-au
efectuat cheltuieli de casd in suma de 432,0 mii lei sau 67,3la sutd.
Pentru intrelinerea contabilitifilor centralizate s-au efectuat cheltuieli de casd 56,3
mii lei.
Pe perioada de vara a activat in oras Tabdra de odihnd cu sejur de z\ in trei schimburi
.., ru-u de cheltueli de 52,0 mii lei; inclusiv plata parintilor de 6,2 mii lei.
Alimentatia copiilor in tabara a fost de 31,8 mii lei dintre care mijloace bugetare - 25,6
mii lei si mijloace speciale - 6,2 mii lei. Copiii au fost alimentali in sumd de 30,00 le\lzi.
II. Pentru intrelinerea ramurii ,,Culturao Arta, Sportul qi ac{iunile pentru tineret"
pe perioada de gestiune s-au preconizatmijloace in volum de 1613,8 mii lei, s-a
executat 1288,6 mii lei cheltuieli de casd dintre care:
- la intrelinerea bibliotecii s-au preconizat mijloace in mdrime de 99,2 mii lei, s-a
executat 7I,9 mii lei cheltuielj'4s casd .
Pe parcursul p6rioadei de gestiune s-au efectuat cheltuieli pentru desfigurarea
misurilor sportive in sumd de872,9 mii lei, sau 70,2o/ola sutd fa16 de cele

- Plata pentru arenda pentru

preconizate.
Iar pentru desfigurarea activitifilor pentru tineret pe perioada de gestiune s-au
executat cheltuieli in sumd de 52,9 mii lei, la planul de 139,5 mii lei .

pentru intrelinerea gcolii sportive s-au preconizatmijloace in mdrime de 1194,lmii
precon\zate.
1ei, s-au executat 660,4 mii lei, s-au 66,50/o la sut6 fald de cele
pentru stadionul gi complexul sportiv s-au preconizat2gI,3 mii lei ,s-au executat
208,9 mii lei.
pentru intrelinerea Cantinei sociale s-au preconizatmijloace in mdrime de 58,6 mir
lei , inclusiv din fondul de sustinere sociala 24,0 mii lei qi din bugetul local 34,6 mii lei.
pentru intrelinerea serviciitor de stat cu destina{ie generali s-au efectuat cheltuieli
de casd 1038,8 mii lei sau cu 80,0 la sutd
La gr roGospoddria comunal6" s-au alocat 69913 mii lei la planul precizat de
L056,5 mii lei.
Pe perioada raportati s-au efectuat urmitoarele cheltuieli :
- plata pentru iluminarea strdzilot - 61,6 mii lei
- pro.rrtutea qi instalarea contoarelot -2,5 mii lei
- procurarea petrigului - 40,6 mii lei
(p/u reparalia drumului spre gunoigtea ordqSneascd)
- Suslinerea financiard ai.M."Salubr"- 418,0 mii lei;
- reconstruclia trotuoarului cu pavaj pe str. Unirii(160m' ) - 1 18,7 mii lei;
- servicii de macara - 7,9 mii lei
- procurarea gi plantarea florilor prin ora$ - 4,5 mii lei
- confeclionarea qi instalarea scaunilor |a monumentul
soldalilor cdn\iin lupta din Afganistan qi Transnistria - 24,1mii lei;
- procurarea semingAlei de gazonpentru plantarea la stadionul ordgdnes c - t2,0 mii lei;
- pro.rrrurea materialelor pentru amenajarea oraqului-g, mii lei.
La investilii capitale au fost alocate764,6 mii lei la planul precizat de 1108,4 mii lei.
La perioadaraportata s-ag efectuat urmStoarele lucrSri:
a) alimentarea cu api qi cana\izare - 59,1 mii lei; (str.Tineretului-36,6 str I.Soltis
22,5)
d) iluminareastrdzilor - 52,9 miilei;
(str.Tighiceanului,blocul locativ de pe str.M.Eminescu rr.49 qi B.P.Haqdeu nr.8)
.) .*pJttiza tehnicdabazinului de inot la Liceul Teoretic ,, C.Spataru ,, - 13,0 mii lei
d) reconstrucfia monumentului soldalilor cdzuJi in lupta din Afganistan qi Transnistria
-247,1mii lei;
e) construclia relelei de canalizare a apelor pluviare -316,2 mii lei (str.$tefan cel Mate 400m);
g rotrrtruclia monumentului victimelor represiunelor politici 19,7 mii lei;
g) constru clia cazangeriei la Stadionul oragdnesc - 56,6 mii lei.
F.nt u intreiinerea Serviciului de deservire a clidirii administrative s-au alocat I33,9
mii lei la planul ptecizat de 81 ,2 mtile|
Retribuirea muncii in intregime constitue 3529,5 mii lei dintre care, salariu - 2793'I
mii lei, contributii de asigurarl"sociale - 625,6 mii lei si contributii de asigurari medicale

mii lei.
Fondul de salariu pe ramurd,,invifimint" constituie 1261,7 mii lei, preconizat fiind
1530,7 mii lei .

-

110,

Reiegind din cele expuse
Consiliul ordqenesc Leovaa

DE C I S:
?

privind executarea bugetului primiriei oraqului Leova din contul
cheltuielilor de bazdpe 8 luni ale anului 2015 la venituri in sumS de 1 1 142,3 mii lei gi la
compartitnentul cheltuieli in sumd de 6490,7 mii lei cheltueli de cas6,
2. Se cere primdriei or.Leova (primar V.Gargaun, contabil-qef M. Dobrea) sd intreprindi
mdsuri concrete pentru indeplinirea calitativd a pdrtii de venituri a bugetului,
neadmiterea datoriilor debitoare gi creditoare, asigurarea cheltuielilor pentru
funclionarea noffnald a institu{iilor subordonate primdriei.
3. Se cere de la serviciul de colectare a impozitelor qi taxelor locale sd selecteze
persoanele ftzice cu restanle la 01.10.2015 qi sd fie indreptate organelor competente.
4. Controlul indeplinirii curentei decizii se pune in seama contabilului-qef (M. Dobrea).
1. Se

ia

act de raportul,

L. GORGAN
G.$CEDROVA

