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CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
MD – 4403, Republica Moldova, raionul Călăraşi,
Primăria oraşului Călăraşi, tel. (0244)-2-64-59, tel./fax. (0244)-2-01-25

PROCESUL – VERBAL Nr. 09
din 27 decembrie 2016
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 20
Absenţi:
Dl Alexandru Dodon -motivat
Dl Puţuntică Petru - motivat
Dl Constantin Mitrea –motivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Viorel JUŞCOV
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a
preşedintelui este ales dl Pavel PISARI
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
Pînă a supune la vot ordinea de zi, preşedintele şedinţei a venit cu propunerea ca
şedinţa extraordinară din 27.12.2016 să nu fie achitată indemnizaţia de participare.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, abţinut- 0
ORDINEA DE ZI:
1.Cu privire la modificarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016.
( Raportor Nicolae Melnic - primar).
2.Cu privire la corelarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017.
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)

AU LUAT CUVÎNTUL:
09/01 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la modificarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2016”.
(Raportor Nicolae Melnic -primar)

Dl primar, Nicolae Melnic a adus la cunoştinţa consiliului orăşenesc vontractul de
finanțare nr.3/4221 -5670 ,din 14.09.2016,încheiat între Ministerul Mediului și
Primăria orașului Călărași.
Primăria trebuia să beneficieze de transferuri capitale cu destinație specială,în
sumă de 2000,0 mii lei, pentru continuarea implementării proiectului “Construcția
rețelei de apeduct și canalizare în partea de Nord-Vest a orașului Călărași și
reabilitarea unui segment de apeduct din str.Doina și str.Alexandru cel Bun”.
Avînd în vedere faptul, că Ministerul Mediului nu va aloca primăriei, în anul
bugetar 2016 transferurile, în sumă de 2000,0 mii lei, se propune micșorarea
bugetului cu 2000,0 din contul micșorării planului de finanțare la obiectul
susmenționat.
În conformitate cu contractele de grant nr.112/03 și nr.06/05 ,încheiate între
primăria orașului Călărași și Fondul pentru Eficiență în Energetică, primăria este
benefeciară de donații pentru cheltuieli capitale , în sumă totală de 2 178 914 lei ,
din care :
*928 133 lei pentru lucrări de termoizolare a Grădiniței-creșe nr.2
*1 250 781 lei pentru extinderea rețelelor de iluminat public.
Pe parcursul anului 2016 au fost petrecute licitațiile publice și au fost
desemnațe companiile cîștigătoare,însă nu s-a reușit finalizarea proiectelor.
În prezent la Agenția de Achiziții Publice sunt depuse 2 dosare, cu privire la
prelungirea termenelor de execuție a ambelor contracte, pînă la 30 iunie 2017.
În scopul corelării bugetului anului 2016 cu suma de grant alocată de către
FEE,se propune micșorarea cheltuielilor la Grădinița-creșă nr.2 cu 197,2 mii lei și
la cheltuielile de extindere a rețelelor de iluminat public cu 1250,8 mii lei.
În conformitate cu Legea nr.261 pentru modificarea și completarea Legii
bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 01 iulie 2016 , transferurile ce destinație
generală pentru primăria orașului ,au fost precizate cu 87,0 mii lei.
Avînd în vedere faptul, că în conformitate cu decizia Consiliului orășenesc
nr.07/01 din 18.11.2016 micșorarea bugetului la cheltuieli s-a efectuat din contul
economiei la subprogramul 7505- Iluminarea stradală, se propune de restabilit
finanțarea la același subprogram.
Modificările propuse la buget sunt sistematizate în tăblița din Anexă la
prezenta Notă informativă , în care sunt reflectate Programele de cheltuieli și
Grupele funcționale la care vor fi direcționate mijloacele bănești .
Se propune de modificat bugetul primăriei orașului Călărași pentru anul 2016 la
venituri în sumă de 22 270,6 mii lei, la cheltuieli – în sumă de 24 912,9 mii lei, cu

deficit bugetar de 2642,3 mii lei , care va fi acoperit din contul soldului bănesc
disponibil la 01.01.2017.
Anexele nr.1;2;3;4;5 de la decizia nr.10/22 din 04.12.15 “Cu privire la aprobarea
bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2016” se substituie cu anexele
nr.1;2;3;4;5 de la prezenta decizie.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -20, contra- 0, s-au abţinut- 0
09/02 S-A EXAMINAT :

„Cu privire la corelarea bugetului primăriei
oraşului Călăraşi pe anul 2017”.
(Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)

Dna contabil-şef a explicat consilierilor , necesitatea corelării bugetului primăriei
pe anul 2017.
În conformitate cu Legea nr.279 din 16.12.2016 ,privind aprobarea Legii bugetului
de stat pe anul 2017, transferurile cu destinație specială , alocate primărei de către
Ministerul Finanțelor au fost majorate cu 212,1 mii lei (aprobat 12441,4 mii lei,
modificat – 12653,5 mii lei, astfel conform Art.55 alineatele (5)și (6) din Legea
finanțelor publice și responsabilițâții bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 ,
prevăd :
(5)în termen de 30 zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul
respectiv, Autoritățile Publice de toate nivelurile aduc bugetele aprobate
corespunzătoare în concordanță cu prevederile legii menționate.
(6) În caz de nerespectare a prevederilor alin.(5) efectuarea transferurilor cu
destinație general la bugetele locale respective se suspendă pînă la efectuarea
ajustărilor corespunzătoare, respectiv se propune modificarea bugetului primăriei
orașului pe anul 2017 , prin majorarea veniturilor și cheltuielilor cu 212,1 mii lei.
La partea de venituri se propune majorarea transferurilor cu destinație specială,
iar la partea de cheltuieli se propune majorarea contului de cheltuieli procurarea
produselor alimentare.
Iacob Mândrescu, consilier a solicitat raportorului descifrarea anexei 3 de la
proiectul decizieiDezvoltarea drumurilor , deoarece consiliul raional a venit cu
propunerea de a repara în anul 2017 , str.Bojole din oraşul Călăraşi.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative economie, buget, finanţe şi
comerţ.

Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de
specialitate. Avizul este pozitiv.
AU VOTAT pro -19, contra- 0, s-au abţinut- 1
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
SECRETARUL CONSILIULUI

Viorel JUŞCOV
Ecaterina MELNIC

