
  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 
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PROIECT 

DECIZIE                                                 

 

„Cu privire la  executarea bugetului primăriei com.Ciobalaccia  

conform rezultatelor anului 2021” 

   În baza art.31, alin.(1)–(3) din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, art.47 

alin.(2) lit.c) și d), 72 alin.(2), 73 ali.(3) și (4) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar – fiscal  nr.181/2014, art.14 alin.(2) litera z), art.29 alin.(1) litera o) din Legea nr.436-

/2006 privind administrația publică locală, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate 

finanţe, buget, activităţi economico-financiare  consiliul comunal Ciobalaccia  constată că în anul 

2021: La partea de venituri  total a fost executată în sumă de 7064283.62 lei, ceea ce 

constituie 105.96% fata de planul precizat 6666800,0  lei 

   -  La venituri curente  executarea constituie 1775322.07lei, planul precizat fiind de 1197900,0 

lei ceea ce constituie  148.2% la sută din prevederile anuale.  

    -Venituri din proprietate –executarea a fost 93921.55 ceia ce constituie 36.83 % fata de 

planul precizat fiind 255000 lei  

    -Venituri de la vinzarea marfurilor si serviciilor  –au fost executate la suma de 176443.40 

lei ,planul precizat fiind 157700 lei ceea ce constituie  111.89% la sută din prevederile anuale 

   - Transferurile primite de la bugetul de Stat au fost executate la suma de 4843596.60 lei    

planul precizat fiind 4881200 lei  ceea ce constituie  99.26% la sută din prevederile anuale 

    -Transferurile primite intre bugetele locale au fost executate la suma de 175000 lei    planul 

precizat fiind 175000 lei  ceea ce constituie  100% la sută din prevederile anuale 

  - Partea de  cheltuieli a fost precizata in suma de 7401700lei si executate cheltuieli de casa  

în sumă de 6976865.73 lei ceea ce constituie  94.26% la sută din prevederile anuale 

La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare, 

datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, 

efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a. 

     În baza celor expuse consiliul comunal Ciobalaccia 

 

D E C I D E: 

1. Se ia act de nota privind executarea bugetului primaria Ciobalaccia conform rezultatelor în     

anul 2021,  prezentată în anexă. 

2. Se obligă  primarul comunei Ciobalaccia să analizeze neajunsurile înregistrate conform 

rezultatelor  a anului 2021 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.  

3. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Pîrciu Gheorghe, primarul 

comunei Ciobalaccia. 

mailto:primaria.ciobalaccia@gmail.com


 

Președintele ședinței                                                                      

Avizat: 

Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia                                   Luminița TURLACOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la decizia nr. 02/02-XXVII din 06.04.2022 
Notă explicativă 

,,Cu privire la executarea bugetului comunei Ciobalaccia 

Pentru  anul 2021,, 

 

         Bugetul comunei Ciobalaccia la partea de venituri a fost aprobat pentru anul 2021 în suma de 

6457800.0lei;precizat în sumă de 6666800.00lei ,-executat 7064283.62lei 

      Din executarea totală a veniturilor  în bugetul  comunei  -148.2 la sută revin veniturilor curente 

99.26la sută revin transferurilor. 

Veniturile încasate la impozit,constituie: 

-art/111110"Impozit pe venit reținut din salariu"-1305292.24 lei,157.26%față de suma precizată pe 

an; 

-art.111121"Impozit pe venit persoane fizice "-68778.42 lei, 

-art.111130" impozit pe venit aferent operatiunilor de posesie   "-140 lei, 

-art.113"Impozitul  de proprietate(funciar,imobil)"- 317681.65 lei,115.10% față de suma precizată pe 

an; 

-art.114"Impozite și taxe pe mărfuri și servicii"-83429.76lei, 90.78% față de suma precizată pe an; 

-art.141"Venituri din proprietate-  93921.55lei ,36.83%fata de suma precizata pe an 

-art/142"Venituri din vânzarea mărf și serviciilor"-176443.40lei,  111.89%; fata de suma precizata pe 

an 

 

Transferurile din bugetul de stat   la bugetul local au fost precizate 4884200 lei si executate  

4843596.60 lei sau 99.23.%inclusiv: 

-3367996.60 lei pentru învățământul preșcolar; 

- 1113400.00 lei alte transferuri curente cu destinatie generala 

-362200.00  transferuri cu destinatie speciala   p/u drum 

-Transferurile primite intre bugetele locale au fost precizate  la suma de 175000 lei  si executate 

175000 lei  ,  100% fata de suma precizata pe an. 

 

               Anexa nr.1  la decizia consiliului local nr.02/02-XXVII  din   05 .03.2022 

Veniturile și cheltuielile executate pentru  anul 2021 

Denumirea indicatorului 

 

 

 

 

Capit/ 

Gr. 

Prin. 

Suma  

Anuală 

aprobată 

Suma 

Preciz. 

Pe an 

Executat 

   total 

 

Devieri  executat 

cătresuma precizată 

pe        perioada 

    Lei     % 

I.Venituri total  6457800 6666800 7064283.62 397483.62 105.96 

1.1.Venituri curente 11 1197900 1197900    

-impozitul pe venitul din activitatea de 

intreprinzător 

111 830000 830000 1374210.66 544210.66 165.57 

-impozit pe venit din salariu de la 

persoane fizice 

111110 830000 830000 1305292.24 475292.24 157.26 

-alte impozite pe venitul 111121   68778.42 68778.42  

-impozit pe venit aferent operațiunilor de 

predare în posesie și/sau folosinta a 

proprietații imobiliare 

111130   140   

Impozite pe proprietate total 113 276000 276000 317681.65 41681.65 115.10 



-imp.Funciar a persoanelor 

juridice,inregistrate in calitate de 

intreprinzator 

113161 213400 213400 241593.82 28193.82 113.21 

-imp. Funciar încasat de la persoane fizice 113171 27900 27900 39986.14 12086.14 143.32 

-imp.Pe bunurile imobiliare ale 

pers.Juridice 

113210 7500 7500 7299.53 -200.47 97.33 

-imp.Pe bunurile imobiliare ale 

pers.Fizice 

113220 10800 10800 13026.60 2226.60 120.62 

-impozit pe bunurile imobiliare achitat de 

catre persoanele fizice inregistrate in 

calitate de intreprinzator,din valoarea 

estimata a bunurilor imobiliare 

113230 14400 14400 14086.38 -313.62 97.82 

-impozit pe bunurile imobiliare achitat de 

catre persoanele fizice,cetateni din 

valoarea estimata a bunurilor imobiliare  

113240 2000 2000 1689.18 -310.82 84.46 

Impozite si taxe pe marfuri si servicii 114 91900 91900 83429.76 -8470.24 90.78 

-taxa p/u amenaj.Teritoriului 114412 28800 28800 29230.83 430.83 101.50 

-taxa p/u unit.Comerciale 114418 61000 61000 52648.93 -8351.07 86.31 

-taxa p/u patenta de intreprinzator 114522 2100 2100 1550 -550.0 76.81 

Venituri pe proprietate 141 255000 255000 93921.55 -161078.45 36.83 

-arenda teren cu destinatie agricola 141522 185500 185500 93921.55 -91578.45  

-arenda teren cu alta destinatie decit cea 

agricola 

141533 69500 69500  -69500 0 

Venituri de la vinzarea marf. Și 

serviciilor 

142 123700 157700 176443.40 18743.40 111.89 

Taxa de organizare a licitatiilor pe 

teritoriul UAT 

142211 1200 1200  -1200  

-plata p/u cert.de urmabizm 142215 100 100 800 700 -200 

Plata pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public incasata in bugetul 

local de niv.I 

142252 14400 14400 14400  100 

-încasari de la prest.de serv.cu plată 142310 108000 142000 161243.40 19243.40 113.55 

     2.Transferuri 191-193 4881200 5056200 5018596.60 -37603.40 99.26 

1.Transf.pentru cheltuieli curente primite 

cu destin.speciala de la bugete de stat și 

bugete locale de niv.I p/u învățămintul 

timpuriu 

191211 3405600 3405600 3367996.60 -37603.40 98.90 

2.Transf.pentru cheltuieli curente primite 

cu destin.speciala de la bugete de stat și 

bugete locale de niv.I p/u drum 

191216 362200 362200 362200  100 

3.Transferuri cu destinație generală de la 

bugetul de stat către bugetele unităților 

admin.teritoriale de nivelul 1 

191231 1113400 1113400 1113400  100 

4Transferuri primite intre bugetele  

locale  

193120 - 175000 175000  100 

IICheltuieli de baza,TOTAL 00 6457800 7401700 6976865.73 -424834.27 94.26 



1.Aparat alte servicii generale 0111 1216600 1351800 1330516   

2.Transport rutier 0451 362200 362200 362200   

3.Amenajarea teritoriului 0620 500000 1274700 1255590   

6.Casa de cultură 0820 436000 436000 263730   

7.Bibliotecile 0820 360700 360700 269700.73   

8.Învățămîntul prescolar 0911 3503600 3537600 3488129   

9.Fond de rezervă 0169 78700 78700 7000   

                     

Cheltuieli 

    - partea de cheltuieli aprobat în sumă de 6457800.00lei;precizat în sumă de 7401700.00lei, 

executat 6976865.73  lei sau 94.26% față de planul precizat pe an 

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au efectual unele modificări din sold  

- 75000 lei pentru  asigurarea contribuției pentru construcția clădirii postului de pompieri și 

salvatori din satul Baimaclia, raionul Cantemir           

 -suma de 33000.0 lei pentru prestarea serviciilor a lucrarilor  de reparatie a salii de sport a 

fostului Gimnaziul din s.Flocoasa. (conform  devizului de cheltuieli) 

   -suma de 12200.0 lei pentru procurarea materialelor la reparatia coridoarelor  a fostului  

Gimnaziul din s.Flocoasa (conform facturii) 

   -suma de 524700.0   lei pentru lucrari de constructia pavajului in s.Ciobalaccia 

(conform  devizului de cheltuieli) 

        -suma de 75000.0 lei pentru procurarea elementelor a unui teren de joaca la fostul  

Gimnaziu  din s.Flocoasa. (conform anexei) 

        -suma de 15000.0 lei  pentru servicii de transport la deplasarea ansamblului Izvorce la 

festivalul international de muzica si dans din Bulgaria , conform cererii  ansamblului folcloric 

Izvorce din satul Victorovca) 

Transferuri primite intre bugetele locale 175000 lei lucrari de reparatie a parcului din Flocoasa 

          suma de 34000 pentru incasările  de  la prestarea  serviciilor  cu  plată la Gradinita Ciobalaccia 

si Gradinita Flocoasa9Produsele alimentare) 

   Bugetul instituției a fost executat fară admiterea supracheltuielilor                             

                                               Aparatul Primariei  ,contabilitatea,alte servicii generale  

Volumul de cheltuieli la grupa respectivă a fost executat conform anexei 

Alocațiile prevăzute pentru învățămintul  preșcolar au fost îndeplinite conform anexei 

Denumirea 

  

Precizat 
 

Executat %pondere din total chelt.exec ECO 

 

K1-K6 

II. CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE  
1351800 

 
1330516.0 98.5 

Cheltuieli de personal 211180 768900 

 

768188.2                                            

 



Energie electrica                                                                                                                                      222110 30000 

 

24239.1 

 Apa si canalizare       (evacuarea deseurilor si 

folosirea apei)                                                                                                                              222140 3000 

 

3000 

 Servicii informationale                                                                                                                                222210 11800 

 

11480 

 Servicii de telecomunicatii                                                                                                                            222220 2100 

 

2096.8 

 

Servicii de transport                                                                                                                                  222400 32000 

 

31730.2 

Transport  cararea lemnelor si taiatul 

lor,transportarea materialelor de 

constructie 

Servicii de reparatii curente 222500 43000 

 

42353 

Reparatia calculator.incarcarea 

cartusilor,reparatia salii sportive 

Gimn.Flocoasa-33.0m.l 

Formare profesionala                                                                                                                                  222600 2300 

 

2250 

 Deplasari de serviciu in interiorul tarii                                                                                                              222710 1500 

 

1272 

 Servicii editoriale 222910 400 

 

270 

                       Servicii de paza 
 

222940 31300 

 

31299.8 

 Servicii judiciare si servicii de asistenta 
juridica garantata de stat 222950 12000 

 

12000 Servicii juridice 

Servicii bancare                                                                                                                                       222970 4000 

 

3151.7 

 Servicii poștale și curierat 222980 3400 

 

3316 

 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 32800 

 

32767 

Raport de verificare a proiect. cu 

apa  

Servicii securitatea muncii Servicii 

avocatul G.Josu  

Servicii Agentia Servicii Publice 

Evaluarea imobilului 

Ajutoare banesti 272600 16100 

 

16100 Compensatie veteran transnistria 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de 

munca achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorului                                              273500 7300 

 

6800 

 

 
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii 

 

281900 100000 

 

99950 

Indemnizatia consilieri, 

contributia statia de pompieri 

Baimaclia 

Reparatii capital ale cladirilor 311120 77700 

 

77660 Reparatie sala de sedinte 

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 21800 

 

21759 

Procurarea  processor, 

Conditioner   printer  
 

Procurarea uneltelor si sculelor, 

inventarului de producere si gospodaresc 316110 28600 

 

28600 

Procurarea mobilei  in  contabilitate 

Masa rotunda de sedinte 

Procurarea combustibilului, carburant 331110 44000 

 

43759.20 Premium -95,lemne de foc 

Procurarea pieselor de schimb 332110 3600 

 

3560 (4 anvelope) 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si 

rechizitelor de birou                                                                                     336110 22000 

 

21360 

Detergent,dezinfectant,rechizite,alte 

material uz gospodaresc registre  de 

evidenta 



Procurarea materialelor de constructie                                                                                                                 337110 32200 

 

21657 

Reparatia camerei de baie  in 

cladirea primariei,et 3 

Procurarea  altor materiale                                                                                                                            339110 20000 

 

19897 

Rame ,diplome,suvenire,8 

martie,Ziua satului 

 

        

                            - Dezvoltare comunala si amenajare   

Au fost precizate cheltuieli la suma de 1274700.00 lei    La   partea de cheltuieli s-a executat suma de   

1255590.00 lei 

ce reprezintă o executare a planului precizat de 98.5% , din care : 

                  -Cheltuieli de  energia electrica la Iluminarea stradala-40000 

-  servicii pentru  IM Apa servicii 126433 leii, pentru efectuarea curăţeniei şi evacuarea  

gunoiului de pe teritoriul  din comună. 

                  -Lucrul si materiale de constructie la  scena de vara  77973 lei 

                  Servicii instalarea iluminarea stradala Flocoasa -3000 lei 

                - procurarea becurilor si alte materiale in suma de în sumă de 8800.00lei care au fost 

instalate. 

                -2 strazi de iluminare stradala -60956.00 lei 

                -perfectarea documentelor cadastrale din arhiva a institului de proiectare-12774 lei 

                -a fost schimbata tabla la 2 opriri-3638 lei 

                 -materiale pentru oprirea in s.Flocoasa-12557.lei 

                 -servicii pentru devize -6180 lei 

               -servicii cu exavatorul 4400 lei 

            -  Desfundarea canalelor si instalarea inelelor si sapatul santului s.Flocoasa si Ciobalaccoa-

86033 

           -  procurarea unui tub la canalele sapate linga  Spinu V.Munteanu S.-8000 lei 

            -lucrari de instalarea pavajului s.Ciobalaccia 522423 

           -lucrari de reparatie a monumentului si parcului s.Flocoasa-207423 

             -instalarea terenului de joaca Flocoasa  -75000 

Cheltuielile s-au efectuat conform planului precizat  pentru perioada respectivă. 

- Transport  rutier  . 

Au fost planificate si precizate  cheltuieli la suma de  362200.00 lei ,plan  precizat   si 

executat in suma de 362200 lei . 

A fost  organizată  amenajarea şi reconstructia  portiunii de  drum  din s,Ciobalaccia (Obreja 

Ana-Grigoriu C,Barbu .Afost pus  prundis linga CazanV,Talasimov Z. 

Învățămîntul preșcolar 

Alocațiile prevăzute pentru învățămintul  preșcolar au fost îndeplinite conform anexei 

Denumirea 

  

Precizat 
 

Executat %pondere din total chelt.exec ECO 

 

K1-K6 



II. CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE  
3537600 

 
3488129 99.1% 

Cheltuieli de personal 211180 2533000 

 

2529095 

 Energie electrica                                                                                                                                      222110 55000 

 

54726 

 Apa si canalizare       (evacuarea deseurilor si 

folosirea apei)                                                                                                                              222140 6200 

 

6200 

 Servicii informationale                                                                                                                                222210 4800 

 

4140 

 Servicii de telecomunicatii                                                                                                                            222220 4200 

 

3641 

 

Servicii de transport                                                                                                                                  222400 15700 

 

15690 

Transport  cararea lemnelor si 

taiatul lor,transportarea 

materialelor de constructie 

Servicii de reparatii curente 222500 104800 

 

104600 

Reparatia patucurilor -5.4 

Inst. boiler,conditioner-17.5 

Inst .pavaj-80.9 

Serv repar calculatoare-1.0 

Formare profesionala                                                                                                                                  222600 5800 

 

5800 

 Deplasari de serviciu in interiorul tarii                                                                                                              222710 2400 

 

2237 

 Servicii editoriale 222910  

 

0 

 Servicii bancare                                                                                                                                       222970 9300 

 

5016 

 Servicii poștale și curierat 222980 1000 

 

992 

 Servicii neatribuite altor aliniate 222990 9200 

 

7571 

 Compensatii  272500 28000. 

 

26000 

 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de 

munca achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorului                                              273500 7500 

 

5003 

 

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 40800 

 

40795 

Camera veb ,4convectore,4 

boilere,congelator,aspirator,plit

a electrica 

Procurarea uneltelor si sculelor, 

inventarului de producere si gospodaresc 316110 61600 

 

61600 

Procurarea 16 patucuri  

3vestiare 

4mobila de perete 

 

318110 34000 

 

34000 Topogan gr.Flocoasa 

Procurarea combustibilului, carburant 331110 49700 

 

48648 Lemne ,gaz  

Procurarea produselor alimentare                                                                                                                       333110 405600 

 

373480 

 Procurarea medicamentelor si 
materialelor sanitare 334110 3000 

 

3000 

 Procurarea materialelor pentru scopuri 

didactice, stiintifice si alte scopuri 335110 2900 

 

2860 

 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si 

rechizitelor de birou                                                                                     336110 42300 

 

42282 

Detergent,dezinfectant,rechizit

e,alte material uz gospodaresc 

Material pentru instalarea 2 

boilere si 4 

convectore,plafoane,electrice 

cu 

echipament(cablu,sit),robinete 



Procurarea materialelor de constructie                                                                                                                 337110 85500 

 

85485 

Reparatie curenta gradinite 

Procurarea materialelor pentru 

instalarea gardului la 

gr.Ciobalaccia 

Procurarea  altor materiale                                                                                                                            339110 25300 

 

25268 

 Petrecerea sarbatorii de 1 

iunie,Anul Nou ,procurarea 

jucariilor 

Pentru ambele grădinițe au fost prestate servicii de educaţie timpurie pentru 118 copii cu vîrsta de 2-7 ani 

copii frecventează grădiniţa la nivel de 56%. Se  atrage o atenţie deosebită ca aceşti copii să aibă condiţii  

optime pentru desfăşurarea procesului instructiv educaţional prin asigurarea cu materiale didactice. 

Deasemenea, se asigură  respectarea normelor privind calitatea bucatelor şi varietatea meniului, și condiţiilor 

de igienă. Este de menţionat că este necesar de lucrat adăugător la îmbunătăţirea frecvenţei copiilor în 

grădiniţa Ciobalaccia deoarece pe parcursul anului un copil frecventează în mediu pina la 14 zile lunar. 

  Alimentaţia copiilor s-a efectuat în baza tarifului stabilit pentru anul 2021  copii pîna la 

3ani – 14,20lei,  7,10 lei din contul plăţii parinţilor. 

De la 3-6 ani 17,50 lei  si din contul plății părintești 8,75 lei Pentru procurarea produselor 

alimentare au fost cheltuite 373480.30 lei  Zile - copii de frecvenţă – 10046  .Un copil sa alimentat 

în mediu 22 lei 85 b. 

                                                                          Bibliotecile 

Denumirea Cod  Precizat Executat 
%pondere din total 

chelt.exec 

II. CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE        

360700 269700 

53.5% 

Cheltuieli de personal 211180 250600 190200 

 Energie electrica                                                                                                                                      222110 21700 15300 

 Servicii informationale                                                                                                                                222210 9000 5300 

 Servicii de transport                                                                                                                                                                                                                                                        222400 3000. 3000 

 

Servicii de reparatii curente 222500 9000 6000 

(demontarea si 

montareaconditioner 

,servicii de reparatii 

Bibl.Flocoasa) 

Formare profesionala            222600 800 800 

 Deplasari de serviciu in interiorul tarii                                                                                                              222710 1400 910 

 Servicii bancare 222970 3000 1100 

 Servicii poștale și curierat 222980 2000 1000 

 Servicii neatribuite altor aliniate 222990 1300 1200 

 Indemnizatii pentru incapacitatea 

temporara de munca achitate din 

mijloacele financiare ale 

angajatorului 273500 1500.00 500 

 Procurarea altor mijloace fixe                                                                                                                         318110 12000.00 12000 Fond de carte  

Procurarea combustibilului, 
carburantilor si lubrifiantilor 331110 10400 10400 

 Procurarea materialelor pentru scopuri 
didactice, stiintifice si alte scopuri 335110 1000 0 

 Procurarea materialelor de uz 336110 4700.00 3700 

 



gospodaresc si rechizitelor de birou                                                                                     

Procurarea materialelor de constructie 

337110 27300.00 18290 

Repar curente 

Bibl.flocoasa,Bib 

Ciobalaccia 

Procurarea altor materiale 339110 2000.00 0 

                                                                  

                                                         Casa de cultură 

Denumirea Cod precizat 
Executat 

anul curent 

%pondere din total 

chelt.exec 

II.CHELTUIELI SI ACTIVE 

NEFINANCIARE   

436000 263730 

32.1% 

Cheltuieli de personal 211180 328000 179200 

 Energie electrica 222110 21000 19000 

 Servicii de transport                                                                                                                                                                                                                                                        222400 1500 1400 

 Servicii de reparatii curente 222500 2500 2500 

 Deplasari de serviciu in interiorul tarii 222710 1000 800 

 Servicii bancare 222970 2000 1530 

 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 25000 23000 

(servicii musicale 

Acordservicii musicale 

Anul Nou 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara 

de munca achitate din mijloacele financiare 

ale angajatorului 273500 2000 1500 

 Procurarea masinilor si utilajelor 314110 12300 10500 Procurare printer,Notbuk 

Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului 

de producere si gospodaresc 316110 1900 1800 

 Procurarea materialelor de uz gospodaresc 

si rechizitelor de birou 336110 5000. 1200 

 Procurarea materialelor de constructie 337110 9800 6100 

 

Procurarea altor materiale 339110 24000 15200 

(Cheltuieli ziua 

satului,Anul Nou ) 

   

 

                           Cheltuielile s-au efectual conform devizului aprobat 

    

 

 

                                      Informaţie privind personalul  

Primaria Ciobalaccia dispune de Aparatul primariei si contabilitatea ,deservirea  

personalului ,  de  2 gradiniti de copii,3 biblioteci si un camin cultural   în care sunt 

angajate 42 de persoane. Unitaţile de state constituie în mediu pe an – 44.66 unităţi dintre 

care: 

- Aparatul primarie -5 unităţi; 

- Contabilitatea     -    1 unităţi; 



- Deservirea personalului- 2.25 unitati. 

- Biblioteca Ciobalaccia- 1unitate 

- Biblioteca Flocoasa       1 unitate 

- Biblioteca Victorovca - 1unitate 

- Caminul culltural  -3.5 unitate 

- Gradinita Ciobalaccia   19.28unitati 

- Gradinita Flocoasa  10.63 unitati  

                                  Datorii creditoare sint la salariul și contribuții pentru luna iunie 

                                                   

    Primarul comunei Ciobalaccia                                                              Gheorghe Pîrciu 

 


