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                                              Decizia nr.3/3 

                                                       din 13.06.2022 

 
 

     „Cu privire la repartizarea soldului liber de la 01.01.2022” 

 

 

În conformitate cu art. 24,alin.(1),lit.(f) al Legii  nr. 181 din 25.0.2014 finanțelor 

publice  și responsabilității bugetar-fiscale,art.24,alin.(3) Legea nr. 397-XV din 

16.10.2003 privind finanțele publice, în temeiul art. 29 alin. (1), litera (f) art. 

32,alin.(1),alin.(2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind Administrația 

Publică Locală, Decizia Consiliului Local nr.6/9 din 07.12.2021 ,,Cu privire la 

aprobarea Bugetului Local pentru anul 2022 în lectura a doua”, Decizia Consiliului 

Local  nr.1/1 din 03.02.2022 pct.2 din decizia ,,Cu privire la prezentarea raportului 

anual la situația social economică a com.Cubolta”,Consiliul local  

 

DECIDE: 

 

1. Se  repartizează soldul liber la 01.01.2022 în sumă de 12255,0 lei . 

1.1 APL pentru procurearea pieselor de schimb și reparația curentă a mașinei 

Dacia Logan:   ECO 332110 + 9055,0 lei 

                               ECO 222500 + 3200,0 lei. 

2. Primarul, se desemnează responsabil pentru realizarea deciziei în cauză. 

3. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul aducerii la cunoștință care nu 

poate preceda data publicării în Registrul de Stat al Actelor Locale 

4. Controlul asupra realizării decizii,se pune în sarcina Comisiei consultative 

pentru Economico- Financiare de dezvoltare social economică. 

 

 

 

 

       Președintele ședinței                                                       Ceban Tatiana 

 

       Contrasemnează  

       Secretarul CL                                                                Grecu Ina 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

      CONSILIUL  COMUNAL CUBOLTA 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

СОВЕТ  КОМУНЫ КУБОЛТА   

ПРИМАР  КОМУНЫ КУБОЛТА 

     
 



 
Notă informativă la proiectul de decizie nr.3/3 

 

 Cu privire la repartizarea soldului liber 

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

     Proiectul de decizie este elaborat de către APL. 
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

     Proiectul deciziei este elaborat în temeiul prevederilor Legii cu privire la actele normative 

nr.100/2017, art14 alin.(2) lit.n), ale Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, 

art.24, art.25, art.47 și art.55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr.181/2014, art.20 și art.21 ale Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale, Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 

Ministrului finanţelor nr.209/2015 și are ca scop obținerea actului juridic al consiliului local, 

care va reglementa partea financiară a exercitării funcţiilor din competenţa autorităților / 

instituțiilor publice conform legislaţiei în vigoare în anul bugetar 2022.   
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

    Prevederile de bază ale proiectului de decizie se reglementeză de art.21 alin.(4) lit.b) al Legii 

nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, în care se vor reflecta parametrii principali ai 

bugetului local: sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare; componența veniturilor; 

resursele și cheltuielile conform clasificației funcționale și pe programe; nomenclatorul tarifelor 

pentru serviciile prestate contra plată de către autoritățile / instituțiile bugetare; transferurile 

interbugetare; efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile bugetare;  

cuantumul fondului de rezervă;  etc. 
4. Fundamentarea economico-financiară 

      Proiectul de decizie nu înregistrează careva costuri și respectiv nu necesită atragerea unor 

resurse financiare suplimentare. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul de decizie reprezintă un proiect de act normativ care nu necesită modificarea, 

completarea și/sau abrogarea unor alte acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului. 

      Proiectul de decizie este supus procesului de consultări publice prin solicitarea opiniilor 

societăţii civile conform p.23 subp.1) al Anexei la Hotărîrea Guvernului nr.967/2016 cu privire 

la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional. 
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