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DECIZIE                  

12 octombrie 2022                                                                           Nr. 06/02-XXVII   

      

„Cu privire la  executarea bugetului primăriei com.Ciobalaccia  

conform rezultatelor semestrului III a anului 2022” 

 

       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 comisiilor consultative de specialitate drept, disciplină, probleme 

sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte și turism, protecția mediului, amenajarea 

teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal Ciobalaccia  constată că pe 

semestrul III a anului 2022: 

      La partea de venituri  total a fost executată în sumă de 5793935.45 lei, ceea 

ce constituie 73.6% fata de planul precizat 7875700.00  lei 

   -  La venituri curente  executarea constituie 1122069.56lei, planul precizat fiind 

de 1653000,00 lei c eea ce constituie  67.9 % la sută din prevederile anuale.  

    -Venituri din proprietate –executarea a fost 116494.15 ceia ce constituie 46.2 

% fata de planul precizat fiind 252400 lei  

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

135377.00 lei ,planul precizat fiind 145700 lei ceea ce constituie  92.9 % la sută din 

prevederile anuale 

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

4419994.74 lei    planul precizat fiind 5824600 lei  ceea ce constituie  75.9 % la sută 

din prevederile anuale 

  - Partea de  cheltuieli a fost precizata in suma de 8710686.00lei si executate 

cheltuieli de casa  în sumă de 5817732.00 lei ceea ce constituie  66.8% 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 
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D E C I D E: 

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

rezultatelor semestrului III a  anului 2022,  prezentată în anexă. 

2. Se obligă  primarul comunei Ciobalaccia să analizeze neajunsurile înregistrate 

conform rezultatelor  a anului 2022 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  

acestora.  

3. Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţă publicului şi se publică în 

Registrul actelor locale în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare.   

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

primarul comunei Ciobalaccia. 

 

 

 

Președintele ședinței    

                                                         

Avizat: 

Secretarul consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                            Luminița TURLACOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea indicatorului 

 

 

 

 

Capit/ 

Gr. 

Prin. 

Suma  

Anuală 

aprobată 

Suma 

Preciz. 

Pe an 

Executat 

   total 

 

Devieri  executat 

cătresuma precizată 

pe        perioada 

    Lei     % 

I.Venituri total  7425900 7875700 5793935.45 -2081764.55 73.6 

1.1.Venituri curente 11 1653000 1653000 1122069.56 -530930.44 67.9 

-impozitul pe venitul din activitatea  

de intreprinzător 

111 1230000 1230000 979512.86 -250487.14 79.6 

-impozit pe venit din salariu de la 

persoane fizice 

111110 1230000 1230000 849544.68 -380455.32 69.05 

-alte impozite pe venitul 111121   128456.18 128456.18 00 

-impozit pe venit aferent operațiunilor  

de predare în posesie și/sau folosinta a 

proprietații imobiliare 

111130    

1512.00 

 

1512.00 

 

00 

Impozite pe proprietate total 113 318100 318100 95906.98 -222193.02 30.11 

-imp.Funciar a persoanelor 

juridice,inregistrate in calitate de 

intreprinzator 

113161 249500 249500 34995.12 -214504.88 14.0 

-imp. Funciar încasat de la persoane 

 fizice 

113171 31900 31900 42014.12 10114.12 131.7 

-imp.Pe bunurile imobiliare ale 

pers.Juridice 

113210 7500 7500 4728.16 -2771.84 63.0 

-imp.Pe bunurile imobiliare ale 

pers.Fizice 

113220 12800.0 12800.0 12553.07 -246.93 98.1 

-impozit pe bunurile imobiliare achitat 

 de catre persoanele fizice inregistrate 

 in calitate de intreprinzator,  

din valoarea estimata a bunurilor 

imobiliare 

113230 14400.00 14400.00 895.15 -13504.85 6.2 

-impozit pe bunurile imobiliare achitat 

 de catre persoanele fizice,cetateni din 

valoarea estimata a bunurilor imobiliare  

113240 2000.0 2000.0 721.36 -1278.64 36.1 



Impozite si taxe pe marfuri si 

 servicii 

114 104900.0 104900.0 46649.72 -58250.28 44.5 

-taxa p/u amenaj.Teritoriului 114412 36900.0 36900 14712.34 -22187.66 39.9 

-taxa p/u unit.Comerciale 114418 65900.0 65900.0 30627.38 -35272.62 46.5 

-taxa p/u patenta de intreprinzator 114522 2100.0 2100.0 1310 -790 62.4 

Venituri pe proprietate 141 252400.0 252400.0 116494.15 -135905.85 46.2 

-arenda teren cu destinatie agricola 141522 182900 182900 116494.15 -66405.85 63.7 

-arenda teren cu alta destinatie decit  

cea agricola 

141533 69500.00 69500.00  -69500 00 

Venituri de la vinzarea marf. Și 

serviciilor 

142 145700.00 145700.00 135377.00 -10323.00 92.9 

Taxa de organizare a licitatiilor pe 

teritoriul UAT 

142211 1200.0 1200.0 7200.0 6000.0 >200 

-plata p/u cert.de urmabizm 142215 100.0 100.0  -100.0 0 

Plata pentru locatiunea bunurilor 

patrimoniului public incasata in 

 bugetul local de niv.I 

142252 14400.0 14400.0  -14400.0 0 

-încasari de la prest.de serv.cu plată 142310 130000.0 130000.0 128177.00 -1823.00 98.60 

     2.Transferuri 191-193 5374800.0 5824600.0 4419994.74 -1404605.26 75.9 

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 3638200.0 3828000.0 2872114.74 -955885.26 75.0 

2.Transf.pentru cheltuieli curente  

primite cu destin.speciala de la bugete  

de stat și bugete locale de niv.I p/u  

drum 

191216 793000.0 793000.0 793000.0 0 100 

3.Transferuri cu destinație generală de 

 la bugetul de stat către bugetele 

191231 943600.0 943600.0 754880 -188720.0 80.0 



Notă informativă 

 
la decizia nr. 06/02-XXVII din 12.10.2022 

„Cu privire la  executarea bugetului primăriei com.Ciobalaccia 

conform rezultatelor semestrului III a anului 2022” 

 

   Bugetul comunei Ciobalaccia la partea de venituri a fost aprobat pentru anul 2022 în 

suma de 7425900.0lei;precizat în sumă de 7875700.00lei ,-executat 5793935.45 lei    

total 73.6% 

  Din executarea totală a veniturilor  în bugetul  comunei  - 1373940 lei  revine 

veniturilor curente   4419994 revin transferurilor. 

Veniturile încasate la impozit,constituie: 

-art/111110"Impozit pe venit reținut din salariu"-849544.68 lei,  69.1%față de suma 

precizată pe an; 

-art.111121"Impozit pe venit persoane fizice "-  128456.18 lei, 

-art.111130" impozit pe venit aferent operatiunilor de posesie  -1512 lei, 

-art.113"Impozitul  de proprietate(funciar,imobil)"- 95906.98 lei,  30.1% față de suma 

precizată pe an; 

-art.114"Impozite și taxe pe mărfuri și servicii"-  46649.72lei,  44.5% față de suma 

precizată pe an; 

-art.141"Venituri din proprietate- 116494.15lei ,   46.2 % fata de suma precizata pe an 

-art/142"Venituri din vânzarea mărf și serviciilor"-135377.00lei,  92.9%; fata de suma 

precizata pe an. 

Transferurile din bugetul de stat   la bugetul local care au fost precizate 5824600 lei si 

executate 4419994.74 lei sau 75.9% inclusiv:au fost : 

-2872114.74ei pentru învățământul preșcolar; 

- 754880 lei alte transferuri curente cu destinatie generala 

-793000.00  transferuri cu destinatie speciala   p/u drum 

                Structura executarii pe surse principale de venituri inclusive ponderea 

acestora in venituri totale ale bugetului local pe 9 luni al anului 2022 se 

caracterizeaza prin urmatorii indici :                                                                                                   
                                                                                                                Tabelul nr.1 

 

Datele din tabel denota faptul ca ponderea cea mai mare revine transferurilor primite de 

la  bugetul de stat  care constituie 75.9% din totalul veniturilor ,urmat fiind de venituri 

din vinzarea marfurilor si serviciilor ,impozite si taxe, impozite si taxe pe marfuri si 

servicii, si impozite pe proprietate 

Capitolul cheltuieli: 

    - pe 9 luni a anului 2022 bugetul local de nivelul I a fost executat la cheltuieli si active 

nefinanciare in suma totala de 5817.7mii lei ceia ce constituie 66.8 la suta fata de 

prevederile anuale a planului precizat ,ceia ce constituie 8710.7mii lei .La partea de 

cheltuieli s-a executat suma de  4201,8mii lei ,ceia ce constituie 67.9 la suta si pentru 

 unităților admin.teritoriale de nivelul 1 



operatiunile cu active nefinanciare 1615.9 mii lei ceia ce constituie 64.1 la suta din 

totalul cheltuielilor executate pe 9 luni al anului 2022 . 

     Bugetul instituției a fost executat fară admiterea supracheltuielilor  

Cele mai esentiale cheltuieli executate in perioada de referinta conform clasificatiei 

economice la nivel de K2 se prezinta in felul urator:         
                       

                                                                                                                                      Tabelul nr.2 

DENUMIREA  Cod  

Eco 

Suma  Ponderea din totalul 

cheltuielilor executate% 

Cheltuieli 2 4201.8 100.0 

Inclusiv:    

Cheltuieli de personal 21 3002.7 71.4 

Bunuri si servicii  22 1067.3 25.4 

Prestari sociale  27 96.9 2.0 

Alte cheltuieli 28 8.3 0.1 

Transferuri acordate in cadrul bugetului 29 26.6 1.1 

Active nefinanciare  3 1615.9 100.0 

Inclusiv ;    

Mijloace fixe 31 891.3 55.2 

Stocuri de materiale circulante 33 724.6 44.8 

 

    Datele din tabel denota ,ca partea ponderenta in cheltuielile totale executate revine 

cheltuielilor de  personal 71.4% ,acestea urmate de cheltuielile pentru bunuri si servicii-

25.4%,prestatii sociale 2%% si alte cheltuieli 0.1%si transferuri acordate in cadrul bugetului 

1.1 %, 

-iar in activele financiare o detin :stocurile de materialele circulante 55.2 % si 

mijloacele fixe  44.8% .In 9 luni al anului 2022  

Cheltuielile de personal executate constituie 3002.7 mii lei din care  

-remumerarea muncii -2325.4    mii lei sau 71.4% 

-contributii si prime de asigurari obligatorii 677.4– mii lei sau 25.4% 

Cheltuielile pentru bunuri si servicii in perioada raportata sunt executate dupa cum urmeaza:                                                                                                              
                                                                                                                       Tabelul nr.3 

DENUMIREA  Cod Eco Suma  Ponderea din totalul 

cheltuielilor executate% 

Cheltuieli 2 1067.3 100.0 

Inclusiv:    



Servicii energetice si comunale  2221 98.1 9.1 

Servicii informationale si de 

telecomunicatii 

2222 15.6 1.5 

Servicii de transport 2224 4.2 0.4 

Servicii de reparatii curente  2225 672.1 63.0 

Formare profesionala  2226 12.7 1.2 

Deplasari de serviciu 2227 6.1 0.5 

Alte servicii  2229 258.5 24.3 

   În comparatie cu prevederile anuale precizate in suma 1521.8 mii lei cheltuielile 

pentru bunuri si servicii sau executat la nivel  70.14 % 

   Executarea partii de cheltuieli  a bugetului local de nivelul I ,potrivit clasificatiei 

functionale pe grupele principale se prezinta astfel:             
                                                                                                                               Tabelul nr.4                                                                                                                                                       

Denumirea  Grupa 

principala 

Aprobat 

 anul 2222 

Precizat 

Anul 2022 

Executat 

9luni 2022 

 Cheltuieli total   7425900 8710686 5817730 

Aparatul,contabilitatea 01 1295600 1704886 905050 

Fondul de rezerva  01 60000 60000 00 

Alte servicii generale  01 137000 165000 91430 

Transport rutier 04 793000 823100 823500 

Amenajarea teritoriului 06 536100 950100 536130 

Casa de cultură 08 543000.0 543000 239680 

Biblioteca Flocoasa 08 140000 140000 64540 

Biblioteca Ciobalaccia 08 163000 163000 62860 

Gradinita Ciobalaccia 09 2551100.0 2833500 2059332 

Gradinita Flocoasa 09 1207100 1292600 1017460 

Transferuri curente acordate  

cu destinatie speciala intre 

bugetele locale de niv.I  

293  35500.0 17750.0 

    Datele din tabel denota  gradul de executie a cheltuielilor pe 9 luni a anului 2022 si 

necesitatile efective necesare desfasurarii activitatii institutiilot publice            



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 2022  copii pîna 

la 3ani – 17.00lei,  8.50 lei din contul plăţii parinţilor. 

De la 3-6 ani 21.0 lei  si din contul plății părintești 10.50 lei Pentru procurarea 

produselor alimentare au fost cheltuite 277209.65 lei  Zile - copii de frecvenţă – 

10046  .Un copil sa alimentat în mediu 27 lei 85b. 

                          Cheltuielile s-au efectual conform devizului aprobat 

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

de 779986.21 lei 

Servicii de proiectare a cladirii primariei  150000 lei 

Finisarea reparatiei sala et 1                       20000 lei 

Ajutor  material Barila Al-ru                      9500 lei 

Lucrari de pavare trotuarul (Obreja P- podet spre liceu)  30100 lei 

Procurarea si instalarea roletei la scena de vara s.Ciobalaccia 56200 lei 

Constructia unei opriri s,Ciobalaccia linga terenul de joaca si stadion 37800 lei 

Iluminare  stradala Victorovca 2 strazi                                50000 lei 

Iluminarea pe  terenul sportiv la LT N.Mihai                      10000 lei  

Salarizarea  unui angajat    la Gimnaziul .Flocoasa 1.0 unitate ,  salariu 21700 lei 

Salarizarea  unui angajat   la Gimnaziul .Flocoasa   29%-fondul social    6300 lei 

Lucrari de pavare trotuarul gradinita Ciobalaccia                                 152800 lei 

Procurarea materialelor de constructie gradinita .Flocoasa                   5700 lei 

  Materiale de constructie si lucrari de reparatie a retelei de canalizare gr.Flocoasa  

19600 lei 

Servicii de proiectare pentru reparatia unui sector de drum de acces catre depozitul 

de pastrare a cerealelor, parcul auto agricol si brutaria din s.Ciobalaccia L-950m             

146616 lei 

  Contributia pentru procurarea utilajului pentru intretinerea spatiilor verzi (masina 

de udat pe baza remorcii ASV4si utilaj de excavare telescopic HYDRAMET H-

500T) in cadrul proiectului cu AIPA     63670 lei 

 

Informaţie privind personalul 

Primaria Ciobalaccia dispune de Aparatul primariei si 

contabilitatea,deservirea  personalului ,  de  2 gradiniti de copii,2 biblioteci si 

un camin cultural   în care sunt angajate 50 de persoane. Unitaţile de state 

constituie în mediu pe an – 44.91 unităţi dintre care: 

- aparatul primarie -5 unităţi; 



- contabilitatea    -    1 unităţi; 

- deservirea personalului- 3.5 unitati. 

- Biblioteca Ciobalaccia- 1unitate 

- Biblioteca Flocoasa       1 unitate 

- Caminul culltural  -3.5 unitate 

- Gradinita Ciobalaccia   19.28unitati 

- Gradinita Flocoasa  10.63 unitati  

      Situatia creantilor si datoriilor  creditoare conform raportului privind executarea 

bugetului primariei Ciobalaccia pentru 9 luni al anului 2022  sint la salariul și 

contribuții pentru luna septembrie.  

 

Primarul  

comunei Ciobalaccia                                                              Gheorghe Pîrciu 

 

 

 


