
PROIECT 

 

Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 

2021 

  

 În temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 26 din Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ţinînd cont de prevederile Legii bugetului de 

stat pe anul 2021 nr. 258 din 16.12.2020   

SE  DECIDE : 

 

1. Se modifică decizia consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe 

anul 2021 în prima lectură nr.10/01 din 10 decembrie 2020 cu modificările operate prin decizia 

nr. 01/01 din 10.01.2021 prin substituirea  în text a cifrelor  „18123,1” cu „19558,6”. 

2. Se completează pct.2 din Decizia Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe anul 

2021 în a doua lectură nr.10/11 din 10 decembrie 2020 cu subpunctul 2.9 „Lista proiectelor de 

investiții capitale ale bugetului local pentru anul 2021” conform anexei nr. 9. 

3. Se modifică decizia consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe 

anul 2021 în a doua lectură nr.10/11 din 10 decembrie 2020, după cum urmează: 

3.1. se aprobă în redacția nouă anexa nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale 

bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2021” conform anexei nr. 1 la prezenta decizie; 

3.2 se aprobă în redacția nouă anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Ocniţa 

conform clasificaţiei funcționale și pe programe”  conform anexei nr. 2 la prezenta decizie; 

3.3 se introduce anexa nr. 9 „Lista proiectelor de investiții capitale ale bugetului local pentru 

anul 2021” conform anexei nr. 3 la prezenta decizie. 

4. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna contabil-şef al primăriei or. 

Ocniţa. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului local 

  

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2021 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 18122,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 
 

9752,0 

II. CHELTUIELI, total 2+3 19558,6 

Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total 
 

19338,6 

din care: cheltuieli de personal 
 

7832,5 

transferuri acordate între bugetele locale 
 

 

Investiţii capitale, în total 
 

220,0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -1436,5 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 

inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) 
4+5+9 1436,5 

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul 

ţării 
415 1,0 



Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele 

locale 
561 

 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 1435,5 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930  

 

Anexa nr.2 

  

Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2021 

conform clasificaţiei funcţionale și pe program 

Denumirea Cod 
Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli, total  
19558,6 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 
 

      Resurse, total  
3081,9 

            Resurse generale 1 3080,9 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1,0 

      Cheltuieli, total  
3081,9 

Exercitarea guvernării 0301 2934,9 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 150,0 

Acțiuni cu caracter general 0808 -3,0 

Servicii în domeniul economiei 04 
 

      Resurse, total  
3587,7 

            Resurse generale 1 3587,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 
 

      Cheltuieli, total  
3587,7 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 20,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 3567,7 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 
 

      Resurse, total  
2894,0 

            Resurse generale 1 2894,0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 
 

      Cheltuieli, total  
2894,0 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2189,0 

Aprovizionare  cu apă și canalizare 7503 145,0 

Iluminarea stradală 7505 560,0 

Ocrotirea sănătății 07 
 

Resurse, total  
10,0 

Resurse generale 1 10,0 



Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 
 

Cheltuieli, total  
10,0 

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 10,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 
 

      Resurse, total  
3056,3 

            Resurse generale 1 3036,3 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 20,0 

      Cheltuieli, total  
3056,3 

Dezvoltarea culturii 8502 2896,3 

Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 8503 130,0 

Sport 8602 15,0 

Tineret 8603 15,0 

Învăţămînt 09 
 

      Resurse, total  
6654,2 

            Resurse generale 1 6322,1 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 332,1 

      Cheltuieli, total  
6654,2 

Educaţie timpurie 8802 6654,2 

Protecţia socială 10 
 

      Resurse, total  
274,5 

            Resurse generale 1 274,5 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 
 

      Cheltuieli, total  
274,5 

Protecție socială a persoanelor cu dizabilități 9010 62,0 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 212,5 

 
Anexa nr. 3 

  

 

Lista proiectelor de investiții capitale ale bugetului local pentru 2021 

 

 

 

Denumirea 

                                Cod                    Suma, mii lei 

 

 Total 

Inclusiv: 

  

Org 2 

 

F1F3 

 

P1P2 

 

P3 

Din contul transferurilor 

cu destinație specială de 

la bugete de alt nivel 

Reabilitarea 

patrimoniului istoric al 

or. Ocnița (str. 

10829 0820 8503 00319 130,0  



Sindicatelor, Rapid), 

inclusiv documentația 

tehnică, de proiect 

Reconstrucția rețelelor 

și a sistemului de 

canalizare în or. Ocnița, 

str. Alexandru cel Bun 

10829 0630 7503 00319 45,0  

Construcția stației de 

așteptare a 

transportului urban str. 

50 Ani ai Biruinței 17, 

inclusiv lucrări de 

proiectare 

10829 0620 7502 00319 45,0  

Total:     220,0  

 

Notă informativă la  proiectul deciziei  Cu privire la  modificarea Bugetului orășenesc  

pentru anul 2021 

 

 Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea alocării mijloacelor financiare 

din soldul liber la cont la 01.01.2021 și necesitatea de a redistribui mijloace financiare de la 

reparații curente ale drumurilor  la repatații capitale. 

 Astfel, este necesar de a redistribui suma de 1737,0 mii lei de la reparația curentă a 

drumurilor (10829/0451/6402/00395/222500) în oraș pentru reparația capitală a unor porțiuni de 

drum și anume: 

- 736,0 mii lei  - Continuarea reparației capitale a sectorului de drum str. Malinovschi 

(10829/0451/6402/00395/312120)  

- 389,0 mii lei  - Continuarea reparației capitale a sectorului de drum str.Libertății 

(10829/0451/6402/00395/312120)  

- 112,0 mii lei  - Continuarea reparației capitale a sectorului de drum str.Pușkin 

(10829/0451/6402/00395/312120)  

- 500,0 mii lei  - Reparația capitală a sectorului de drum str. E. Loteanu nr. 3-8 

(10829/0451/6402/00395/312120) 

Totodată, se propune de a aloca din soldul liber la cont la 01.01.2021 suma de                

1435,5 mii lei  în felul următor: 

1. 164,0 mii lei  - Continuarea reparației capitale a sectorului de drum str. Malinovschi 

(10829/0451/6402/00395/312120)  

2. 185,0 mii lei – Reparația curentă a drumurilor din curțile blocurilor str. Independenței nr. 

72-74 (10829/0451/6402/003395/222500) 

3. 80,0 mii lei - Compensarea ÎM „Apă Canal Ocnița” a pierderilor pentru tarif nebalansat la 

apă pentru anul 2021 (10829/0630/7503/00431/251100) 

4. 84,0 mii lei - Compensarea diferenței de tarif ÎM „Apă Canal Ocnița” pentru evacuarea 

deșeurilor menajere pentru anul 2021 (7,0 mii lei/ lună) (10829/0620/7502/00333/251100) 

5. 60,0 mii lei - Procurarea utilajului pentru 2 terenuri de joacă 

(10829/0620/7502/00333/318110) 



6. 45,0 mii lei – Construcția stației de așteptare a transportului urban str. 50 Ani ai Biruinței 

17 (10829/0620/7502/00319/319220/cod proiect 13112) 

7. 45,0 mii lei – Reconstrucția rețelelor și a sistemului de canalizare str. Alexandru cel Bun 

(10829/0630/7503/00319/319220/cod proiect 11824) 

8. 20,0 mii lei – Reparația capitală sistemului de apeduct (procurarea și instalarea a 2 

hidranți lângă liceul teoretic „Gheorghe Biruitorul”) (10829/0630/7503/00431/313120) 

9. 35,0 mii lei – Procurarea serviciilor de elaborare a Strategiei de Dezvoltare socio-

economică pentru anii 2021-2025 (10829/0111/0301/00005/222990) 

10. 85,0 mii lei – Reparația capitală a rețelei de termoficare în clădirea primăriei 

(10829/0111/0301/00005/311120) 

11. 130,0 mii lei – Elaborarea proiectului și a documentației tehnicepentru implimentarea 

Proiectului „Reabilitarea patrimoniului istoric al or. Ocnița”, str. Sindicatelor, Rapid 

(10829/0820/8503/00319/319240) 

12. 82,5 mii lei – Deschiderea cantinei sociale pentru 5 luni ale anului 2021(cîte 16,5 mii 

lei/lună) (10829/1070/9012/00300/222990) 

13. 120,0 mii lei – Procurarea și instalarea sistemului antiincendiar gr. Ghiocel 

(08072/0911/8802/00199/314110) 

14. 100,0 mii lei – Procurarea și instalarea sistemului antiincendiar gr. Lăstăraș 

(10333/0911/8802/00199/314110) 

15. 150,0 mii lei – Procurarea a 2 cazane pe gaz la gr. Ghiocel 

(08072/0911/8802/00199/314110) 

16. 15,0 mii lei – Reparația curentă a rețelei electrice gr. Ghiocel 

(08072/0911/8802/00199/222500) 

17. 35,0 mii lei – Reparația capitală a acoperișului la cladirea spălătoriei și depozitului gr. 

Lăstăraș (10333/0911/8802/00199/311120) 

În urma modificărilor enumerate se propune aprobarea în redacţie nouă a anexei 1, 3, 9 din 

Decizia consiliului local or. Ocniţa nr. 10/11 din 10 decembrie 2020 cu privire la aprobarea 

bugetului local Ocniţa pentru anul 2021. Modificările operate prin prezenta decizie sunt 

reflectate în tabelul 1, 2 la prezenta notă informativă. 

 

Tabelul 1 la nota informativă 

 

Modificarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale 

bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2021 

Denumirea Cod 

Suma, mii lei 

Pînă la 

modificare 

Modifica

rea 

Suma 

modificată 

I. VENITURI, total 1 18122,1  18122,1 

Inclusiv transferuri de la bugetul de stat  9752,0  9752,0 

II. CHELTUIELI, total 2+3 18123,1 1435,5 19558,6 

Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total  18123,1 1215,5 19338,6 

din care: cheltuieli de personal  7832,5  7832,5 

Transferuri acordate între bugetele locale  
   

Investiţii capitale, în total   220,0 220,0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -1,0 -1435,5 -1436,5 



IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 

inclusiv conform clasificaţiei economice 

(k3) 
4+5+9 1,0 1435,5 1436,5 

Acţiuni şi alte forme de participare în capital 

în interiorul ţării 
415 1,0  1,0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat 

şi bugetele locale 
561 

   

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910  1435,5 1435,5 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930    

 

 

Tabelul 2 la nota informativă 

Modificarea resurselor şi cheltuielilor bugetului orăşenesc Ocniţa 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pe anul 2021 

Denumirea Cod 
Suma , mii lei 

Pînă la 

modificare Modificarea 

Suma 

modificată 

Cheltuieli, total  18123,1 1435,5 19558,6 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01    

Resurse, total  2961,9 120,0 3081,9 

Resurse generale 1 2960,9 120,0 3080,9 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 1,0  1,0 

Cheltuieli, total  2961,9 120,0 3081,9 

Exercitarea guvernării 0301 2814,9 120,0 2934,9 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie 
0802 150,0  150,0 

Acțiuni cu caracter general 0808 -3,0  -3,0 

Servicii în domeniul economiei 04    

Resurse, total  3238,7 349,0 3587,7 

Resurse generale 1 3238,7 349,0 3587,7 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2    

Cheltuieli, total  3238,7 349,0 3587,7 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 20,0  20,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 3218,7 349,0 3567,7 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria 

serviciilor comunale 
06    

Resurse, total  2560,0 334,0 2894,0 

 Resurse generale 1 2560,0 334,0 2894,0 

 Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2    

Cheltuieli, total  2560,0 334,0 2894,0 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi 

serviciilor comunale 
7502 2000,0 189,0 2189,0 



Aprovizionare  cu apă și canalizare 7503  145,0 145,0 

Iluminarea stradală 7505 560,0  560,0 

Ocrotirea sănătății 07    

Resurse, total  10,0  10,0 

Resurse generale 1 10,0  10,0 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 
bugetare 

2    

Cheltuieli, total  10,0  10,0 

Programe naţionale şi speciale în domeniul 

ocrotirii sănătăţii 
8018 10,0  10,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08    

Resurse, total  2926,3 130,0 3056,3 

Resurse generale 1 2906,3 130,0 3036,3 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 20,0  20,0 

Cheltuieli, total  2926,3 130,0 3056,3 

Dezvoltarea culturii 8502 2896,3  2896,3 

Protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului cultural naţional 
8503  130,0 130,0 

Sport 8602 15,0  15,0 

Tineret 8603 15,0  15,0 

Învăţămînt 09    

Resurse, total  6234,2 420,0 6654,2 

Resurse generale 1 5902,1 420,0 6322,1 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 332,1  332,1 

Cheltuieli, total  6234,2 420,0 6654,2 

Educaţie timpurie 8802 6234,2 420,0 6654,2 

Protecţia socială 10    

Resurse, total  192,0 82,5 274,5 

Resurse generale 1 192,0 82,5 274,5 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2    

Cheltuieli, total  192,0 82,5 274,5 

Protecție socială a persoanelor cu dizabilități 9010 62,0  62,0 

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 130,0 82,5 212,5 

 

 

 

 


