
 

   CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI                                                                    PROIECT 

                                                                              DECIZIE 

                                                                        Nr.            

                                                                        Din      

 

Cu  privire  la  modificarea  deciziei Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 10.12.2021 

 

 În temeiul art.12 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; 

art.24 alin.(1) lit.a), f), art.31 alin.(4) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar - 

fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 3, art.8, art.28, art.32 lit.a) din Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanţele publice locale; Legea nr.239 din  13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional; Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 

10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a 

doua”, CONTRACT DE FINANȚARE  nr. 176 – C21492DL - 2022 cu Instituția publică 

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, examinând nota informativă prezentată, 

 
 

                                  CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Orhei nr.14.7 din 10.12.2021 „Cu privire 

la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a doua”, după cum 

urmează: 

- în punctul 1.1 al deciziei nominalizate,  anexa nr.1 va avea un nou conţinut conform 

anexei nr.1  la prezenta decizie. 

- în punctul 1.2 al deciziei nominalizate,  anexa nr.2 va avea un nou conţinut conform 

anexei nr.2  la prezenta decizie. 

- în punctul 1.3 al deciziei nominalizate,  anexa nr.3 va avea un nou conţinut conform 

anexei nr.3  la prezenta decizie. 

 

2. Autoritatea executivă a Consiliului municipiului Orhei va efectua acţiunile respective 

pentru executarea prezentei decizii. 

 

3. Prezenta decizie se comunică public și intră în vigoare la data includerii acesteia în 

Registrul de stat al actelor locale. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei dlui 

Pavel VEREJANU. 

 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

Contabil șef interimar                                                                            Daniela CAZAC 

Secretar al Consiliului Municipal                                                          Grigore MÎRA   

Specialist principal                                                                          Mihail GANDRABURA           

Autor: Specialist principal                                                                                          Olga ZGUREANU 

 (planificare cheltuieli)                                                                          email.olga.zgureanu@orhei.md 

Specialist principal                                                                            Alina  TRUSOVSCAIA 

 

mailto:email.olga.zgureanu@orhei.md


 

ANEXA nr. 1 

la decizia Consiliului municipal Orhei  

 nr.                    din                                                      2022 

     

     

     

     

     

     

      Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal Orhei  

pentru anul 2022 mii lei 

Denumirea  
Cod                                     

Eco Aprobat 
Propus la  

modificare 
Modificat 

I. VENITURI, total  1 
135 

394,70 
1 218,69 

136 

613,39 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   57 266,00   57 266,00 

II. CHELTUIELI, total  2+3 
142 

064,20 
1 218,69 

143 

282,89 

III. SOLD BUGETAR  1-(2+3) -6 669,50 0,00 -6 669,50 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total  4+5+9 6 669,50 0,00 6 669,50 

inclusiv conform clasificaţiei economice 

(k3) 
        

Vînzarea apartamentelor către cetăţeni 415240 115,00   115,00 

Rambursarea împrumutului instituțiilor 

financiare 
552120 0,00   0,00 

Sold de mijloace băneşti la începutul 

perioadei 
910 6 554,50   6 554,50 

     

  
  

 

     Executori: 

    Specialist principal                                                                                        Olga ZGUREANU 

 planificare  cheltuieli                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA nr. 2 

la decizia Consiliului municipal Orhei  

 nr.                    din                                                      2022 

Sinteza veniturilor bugetului municipiului Orhei 

 pentru anul 2022 

 
mii lei 

Denumirea 
Cod eco 

(k6) 
Aprobat 

Propus la  

modificare 
Modificat 

Total venituri   
135 

394,70 
1 218,69 

136 

613,39 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 1111 
44 

073,80 
0,00 44 073,80 

Impozitul pe venitul  reținut din salariu 111110 
42 

565,30 
  42 565,30 

Alte impozite pe venit 111121 1 248,50   1 248,50 

Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități 

independente în domeniul comerțului 
111124 160,00   160,00 

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier 

de persoane în regim de taxi 
111125 20,00   20,00 

Impozitul pe venit aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau 

folosinţă a proprietăţii imobiliare 
111130 80,00   80,00 

Impozitul funciar  1131 60,30 0,00 60,30 

Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice in calitate de 

intreprinzator 
113161 55,60   55,60 

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni 113171 4,70   4,70 

Impozitul pe bunurile imobiliare  1132 2 965,00 0,00 2 965,00 

 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 215,00   215,00 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice 

și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea 

estimată (de piață) a bunurilor imobliare 
113230 1 270,00   1 270,00 

Impozitul pe bunurile imobiliare,  achitat de către persoanele fizice-

cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 
113240 1 480,00   1 480,00 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 14,00 0,00 14,00 

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I 113313 14,00   14,00 

Taxele pentru servicii specifice 1144 
14 

920,00 
0,00 14 920,00 

Taxa de piaţă 114411 990,00   990,00 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 1 940,00   1 940,00 

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 
114413 300,00   300,00 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 490,00   490,00 

Taxa pentru parcare  114416 160,00   160,00 

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii  114418 
10 

470,00 
  10 470,00 

Taxa pentru cazare 114421 490,00   490,00 

Taxa de aplicare a simbolicii locale 114423 80,00   80,00 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate 
1145 810,00 0,00 810,00 

Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 810,00   810,00 

Granturi curente primite de la organizaţiile 

internaţionale 
1321 0,00 0,00 0,00 



Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale  pentru 

proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I 
132123 0,00   0,00 

Renta 1415 1 700,00 0,00 1 700,00 

Venituri de la arenda terenurilor cu altă destinațiedecît cea agricolă 

încasată în bugetul local de nivelul I 
141533 1 700,00   1 700,00 

Taxe și plăți administrative 1422 162,00 0,00 162,00 

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire 

sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I 
142215 20,00   20,00 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public încasată în 

bugetul local de nivelul I 
142252 142,00   142,00 

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către 

instituțiile bugetare 
1423 4 761,50 0,00 4 761,50 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 4 603,50   4 603,50 

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public  142320 158,00   158,00 

Amenzi si cancțiuni  1431 30,00 0,00 30,00 

Amenzi si cancțiuni convențional încasat 143130 30,00   30,00 

Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 0,50 0,00 0,50 

Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul local de 

nivelul I 
143493 0,50   0,50 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente  1441 7 125,80 0,00 7 125,80 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 

susţinerea bugetului local de nivelul I 
144113 7 125,80   7 125,80 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 1442 0,00 0,00 0,00 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru 

susţinerea bugetului local de nivelul I 
144213     0,00 

Alte venituri 1451 1,50 0,00 1,50 

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I 145142 1,00   1,00 

Impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia 

informaţiei 
145161 0,50   0,50 

Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele 

locale de nivelul I 
1912 

57 

266,00 
0,00 57 266,00 

Transferuri curente primite cu destinație specială între  bugetul de 

stat și bugetele locale de  nivelul I pentru învățămîntul 

preșcolar,primar,secundar general,special și componenta 

(exstrașcolar) 

191211 
47 

793,80 
  47 793,80 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de 

stat şi bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea și asistența 

socială 
191212 74,10   74,10 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 
191216 6 659,50   6 659,50 

Transferuri curente primite cu destinație generală între  bugetul de 

stat și bugetele locale de  nivelul I 
191231 2 738,60   2 738,60 

Transferuri primite între instituţiile bugetului de stat şi 

instituţiile bugetelor locale de nivelul I 
1914 0,00 1 218,69 1 218,69 

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului 

de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I 
191420   1 218,69 1 218,69 

Transferuri primite între bugetele locale de nivelul II şi 

bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi 

administrativ-teritoriale 

1931 1 504,30 0,00 1 504,30 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele 

locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unităţi administrativ-teritoriale 
193111 1 046,30   1 046,30 



Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între bugetele 

locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei 

unităţi administrativ-teritoriale 
193120 458,00   458,00 

Executori: 

    Specialist principal                                                                                       Olga ZGUREANU 

 planificare  cheltuieli                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA nr. 3 

la decizia Consiliului municipal Orhei  

 nr.                    din                                                      2022 

 Resursele şi cheltuielile bugetului municipal conform clasificației funcționale și pe programe  

pentru anul 2022 

        mii lei 

Denumirea Cod Aprobat 
Propus la  

modificare 
Modificat 

Cheltuieli recurente, în total   
142 

064,20 
1 218,69 

143 

282,89 

inclusiv cheltuieli de personal   41 924,00 138,70 42 062,70 

 Investiții capitale, în total   -     

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 -     

Resurse, total   11 818,90 -534,40 11 284,50 

Resurse generale 1 11 609,10 -534,40 11 074,70 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 209,80   209,80 

Cheltuieli, total   11 818,90 -534,40 11 284,50 

Executivul şi serviciile de suport 03 12 058,50 0,00 12 058,50 

Exercitarea guvernării    0301 11 456,60   11 456,60 

Proiectul „EU4Cultura” contribuția primăriei 00436 181,60   181,60 

Proiectul „EU4Cultura” 70342 420,30   420,30 

Domenii generale de stat 08 -239,60 -534,40 -774,00 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 760,40   760,40 

Acțiuni cu caracter general 0808 -1 000,00 -534,40 -1 534,40 

Datoria de stat şi a autorităţilor publice locale 17 0,00 0,00 0,00 

Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 0,00   0,00 

Ordine publică şi securitate naţională 03       

Resurse, total   1 350,00 0,00 1 350,00 

Resurse generale 1 1 350,00 0,00 1 350,00 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2       

Cheltuieli, total   1 350,00 0,00 1 350,00 

Protecția civilă și apărarea împotriva 

incendiilor 
37 1 350,00 0,00 1 350,00 

Protecție și salvare pe apă 3703 1 350,00   1 350,00 

Servicii în domeniul economiei 04       

Resurse, total   32 062,90 342,10 32 405,00 

Resurse generale 1 32 062,90 342,10 32 405,00 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2       

      Cheltuieli, total   32 062,90 342,10 32 405,00 

Dezvoltarea transporturilor 64 32 062,90 342,10 32 405,00 

Dezvoltarea drumurilor, inclusiv: 6402 32 062,90 342,10 32 405,00 

Gospodăria drumurilor  00395 23 512,10 342,10 23 854,20 

Transport rutier, inclusiv: 00155 8 550,80 0,00 8 550,80 

- din venituri proprii   2 025,00   2 025,00 

- din donații voluntare   6 525,80   6 525,80 

Protecţia mediului 05       

Resurse, total   1 000,00 0,00 1 000,00 

Resurse generale 1 1 000,00 0,00 1 000,00 



Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2       

      Cheltuieli, total   1 000,00 0,00 1 000,00 

Protecţia mediului 70 1 000,00 0,00 1 000,00 

Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpîn 7010 1 000,00   1 000,00 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale 
06       

      Resurse, total   35 898,40 0,00 35 898,40 

Resurse generale 1 35 898,40 0,00 35 898,40 

 Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2       

      Cheltuieli, total   35 898,40 0,00 35 898,40 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 

comunale 
75 35 898,40 0,00 35 898,40 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 

comunale  
7502 32 535,10   32 535,10 

Iluminarea stradală 7505 3 363,30   3 363,30 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08       

      Resurse, total   1 795,00 0,00 1 795,00 

Resurse generale 1 1 795,00 0,00 1 795,00 

 Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2     0,00 

      Cheltuieli, total   1 795,00 0,00 1 795,00 

Cultura, cultele și odihna 85 1 490,00 0,00 1 490,00 

Dezvoltarea culturii 8502 550,00   550,00 

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural naţional. 
8503 940,00   940,00 

Tineret și sport 86 305,00 0,00 305,00 

Sport 8602 230,00   230,00 

Tineret 8603 75,00   75,00 

Învăţămînt 09     0,00 

      Resurse, total   57 106,60 1 410,99 58 517,59 

Resurse generale 1 52 554,90 192,30 52 747,20 

 Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4 551,70 1 218,69 5 770,39 

      Cheltuieli, total   57 106,60 1 410,99 58 517,59 

Invăţămînt 88 57 106,60 1 410,99 58 517,59 

Educație timpurie  8802 48 510,60 192,30 48 702,90 

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 8 596,00   8 596,00 

C21492DL „Proiect de dezvoltare locală” Lucrari de 

reparatii capitale a Blocului cantina, gestionat de catre IP 

Liceul Teoretic On. Ghibu 
8806   1 218,69 1 218,69 

Protecţia socială 10       

      Resurse, total   1 032,40 0,00 1 032,40 

Resurse generale 1 1 032,40 0,00 1 032,40 

 Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2     0,00 

      Cheltuieli, total   1 032,40 0,00 1 032,40 

Protecţia socială 90 1 032,40 0,00 1 032,40 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 339,60   339,60 

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 692,80   692,80 

     
Specialist principal                                                                                    Olga ZGUREANU 

planificare  cheltuieli                                                                                   

     



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ la Decizia consiliului Municipal 

Cu  privire  la  modificarea  deciziei nr. 14.7 din 10.12.2021  

„Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a doua”. 

 nr.                      din                                                  2022 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

    Specialist principal planificarea cheltuielilor Olga ZGUREANU 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalităţile urmărite  Proiectul de decizie 

privind modificarea deciziei  nr. 14.7 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei 

pentru anul 2022 în lectura a doua”, este elaborat în urma elaborării  CONTRACTULUI  DE 

FINANȚARE  nr. 176 – C21492DL - 2022 cu Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare 

Regională și Locală și în baza necesităților apărute care prevăd modificarea bugetului municipal și anume:  

      - majorarea bugetului municipal cu 534,40 mii lei, din contul mijloacelor încasate din vânzarea şi 

privatizarea bunurilor proprietate publica în urma licitației cu strigare pentru vânzare cumpărare din 

02.09.2022 , care propunem de distribuit:  

            – 342,1 mii lei pentru suplimentarea planului la programa și sub programa “Dezvoltarea 

drumurilor” din municipiul Orhei; 

             - 192.3 mii lei pentru suplimentarea planului pe programa și subprograme  8802 Educație timpurie 

pentru construcția centralei termice autonome pentru grădinița de copii nr.4 din str. Vasile Mahu 138, 

mun. Orhei și pentru grădinița de copii nr.8 din str. C. Negruzzi 105, mun. Orhei, în urma rezultatelor 
deciziei de atribuire a contractului în cadrul procedurii prin Cerere ofertă de preț (lucrări) nr. ocds-

b3wdp1-MD-1658405402195, privind Construcția centralei termice autonome. 

       În baza Hotărârii Guvernului nr.23/2022, cu privire la aprobarea Documentului unic de 

program pentru anii 2022-2024 și a Planului anual de finanțare a programelor și proiectelor de 

dezvoltare locală pentru anul 2022, aprobat prin decizia Consiliului Național de Dezvoltare 

Regională și Locală (CNCDRL) nr.13/22 din 08.08.2022, elaborat CONTRACT DE FINANȚARE  

nr. 176 – C21492DL - 2022 cu Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. 

Obiectul acestui Contract de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către Finanțator, pentru 

implementarea de către Beneficiar a Proiectului nr. C21492DL „Proiect de dezvoltare locală” și 

anume Lucrari de reparatii capitale a Blocului cantina, gestionat de catre IP Liceul Teoretic On. 

Ghibu localizat în mun. Orhei, r-nul Orhei a denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în 

conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare. Valoarea eligibilă pentru 

implementarea Proiectului, acordată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (în 

continuare – Fondul național) conform prezentului Contract este de până la 2.576.234.67 lei, 

cuantumul alocațiilor din FNDR pentru anul 2022 este 1.204.440.58 lei. Serviciile responsabilului 

tehnic – 14242,51 lei, 1,1%, sumă calculată cu 29 % din suma fără TVA preconizată pentru anul 

2022, va fi finanțată de IP Liceul Teoretic On. Ghibu. Suma totală pentru anul 2022 de 1218,69 mii 

lei va fi reflectată la venituri la art. 191420 Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între 

instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi    Proiectul deciziei cu  

privire  la  modificarea deciziei nr. 14.7 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei 

pentru anul 2022 în lectura a doua” este elaborat  în scopul modificării bugetului municipal  după cum 

urmează: 

- în punctul 1.1 al deciziei nominalizate,  anexa nr.1 va avea un nou conţinut conform 

anexei nr.1  la prezenta decizie. 

- în punctul 1.2 al deciziei nominalizate,  anexa nr.2 va avea un nou conţinut conform 

anexei nr.2  la prezenta decizie. 

- în punctul 1.3 al deciziei nominalizate,  anexa nr.3 va avea un nou conţinut conform 

anexei nr.3  la prezenta decizie.    

5.Fundamentarea economico-financiară Implementarea prezentului proiect determină majorarea 

părţii de venituri și parții de cheltuieli a bugetului aprobat pe anul 2022 cu 1218,69 mii lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

   Proiectul deciziei cu  privire  la  modificarea deciziei nr. 14.7 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea 

bugetului municipiului Orhei pentru anul 2022 în lectura a doua”, se încorporează în sistemul actelor 

normative și nu presupune  modificarea/abrogarea altor decizii. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului      În baza celor expuse, proiectul deciziei cu  privire  la  



modificarea deciziei nr. 14.7 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Orhei pentru 

anul 2022 în lectura a doua”,   a fost avizat de Primarul municipiului, Viceprimarii municipiului, Secretarul 

Consiliului Municipal, Contabilul șef, Specialiști principali din cadrul Primăriei. În scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei este 

publicat pentru consultare publică pe pagina WEB a Primăriei. 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice      În temeiul art.37 din  Legea nr.100 din  22.12.2017 cu privire la 

actele normative, proiectul de decizie  a fost expus expertizei juridice de către specialistul principal (jurist) 

din cadrul primăriei municipiului. Structura și conținutul actului corespunde normelor de tehnică legislativă. 

Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de specialitate 

și aprobate în cadrul ședinței Consiliului Municipal 

11. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

 

Ex. autor:  Specialist principal pentru planificare                               Olga ZGUREANU 

 

 

 

 

 

 


