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MOLDOVA
RAIONUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI
PROCESUL – VERBAL Nr. 04
din 06 iulie 2018
„al şedinţei extraordinare a
Consiliului orăşenesc Călăraşi”
Total membri ai Consiliului - 23
Din ei prezenţi
- 18
Absenţi:
Dl Zamfir Radion –motivat
Dl Ion Olari –nemotivat
Dl Petru Puțuntic-nemotivat
Dl Mirca Mihail –motivat
Dna Mariana Cucoș-nemotivat
Au participat la sedinţă :
Preşedinte al şedinţei dl Viorel JUȘCOV
AU VOTAT pro -18, contra- 0, abţinut- 0
Consilier desemnat cu dreptul de a semna deciziile în caz de imposibilitate a preşedintelui este
ales dl Vasile BANARI
AU VOTAT pro -17, contra- 0, abţinut- 1

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la modificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018. (Raportor
Raisa Smolenschi-specialist)
2. Cu privire la stabilirea şi aprobarea unor norme financiare . (Raportor Raisa Smolenschispecialist)
3.Cu privire la alocarea subsidiilor Î.M. Gospodăria Comunal Locativă Călărași(Raportor Raisa
Smolenschi-specialist)
Au votat: pro -16, contra- 0, s-au abţinut- 2
04/01 S-A EXAMINAT:

„Cu privire la modificarea bugetului Primăriei orașului
Călărași pe anul 2018”
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist)

Au luat cuvîntul:
DnaRaisa Smolenschi, specialist a explicat precum că în conformitate cu Legea nr.101 privind
modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15.12.2018 , pentru primăria
orașului Călărași au fost precizate sumele transferurilor cu destinație specială de la bugetul de
stat, în sumă totală de 121,3 mii lei.
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În tăblița de mai jos sunt reflectate cotele majorărilor transferurilor cu destinație specială, pe
tipuri de transferuri :
(mii lei)
Modificări Rectifi
cat
propuse

Denumirea transferurilor

Cod
ECO

Plan
precizat
la zi

1

Transferuri curente primite cu destinație
specială de la bugetul de stat pentru instituțiile
preșcolare

191211

10 545,7

2

Transferuri curente primite cu destinație
specială de la bugetul de stat pentru școlile
sportive

191213

4280,2

+4,4

4284,6

-

1680,1

+0,2

93,5

4

Trasnsferuri curente primite cu destinație
specială pentru infrastructura drumurilor

191216

1680,1

5

Transferuri curente primite cu destinație
specială pentru protecția socială

191212

93,3

Total transferuri cu destinație specială

16 599,3

+116,7

+121,3

10 662,7

16 720,6

Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea instituțiilor preșcolare vor fi
direcționate :
* 14,1 mii lei -la majorarea cheltuielilor de personal ca urmare a modificării Legii nr.1593XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală(care prevede că,începînd cu 01.01.2018 la ajutorul material se
aplică cota de 4,5 %.);
*102,6 mii lei – la asigurarea majorării normelor financiare pentru alimentarea copiilor (cu
1,60 lei la copiii de creșă,și cu 2,0 lei la copiii de vîrstă preșcolară),începînd cu 01 septembrie
2018.
Transferurile cu destinație specială pentru școlile sportive, în sumă de 4,4 mii lei, și
transferurile cu destinație specială pentru protecția socială,în sumă de 0,2 mii lei, vor fi
direcționate la achitarea cotei de asigurare medicală obligatorie , în cuantum de 4,5% la ajutorul
material, în conformitate cu prevederile Legii nr.1593-XV din 26.12.2002.
Bugetul primăriei orașului Călărași pentru anul 2018 va constitui, la venituri - 34 220,3
mii lei și la cheltuieli – 36 513,0 mii lei, cu deficit bugetar în sumă de 2292,7 mii lei.
Anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.5; de la decizia nr.07/13 din 08.12.17 “Cu privire la aprobarea
bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2018 în lectura a doua” se substituie cu anexele
nr.1;nr.2;nr.3;nr.5; de la prezenta decizie.
La aprobarea bugetului pentru anul 2018 veniturile din arenda terenurilor cu destinație
agricolă , în sumă de 93,5 mii lei, au fost reflectate greșit –ca venituri din darea în arendă a
terenurilor cu altă destinație, decît cea agricolă.
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Se propune precizarea veniturilor : la codul de venituri K6 -141533 - 93,5 mii lei; la
codul K6-141522 +93,5 mii lei.
Juşcov Viorel – preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru economie, buget ,
finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În conformitate art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală;
Legea nr.101 privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018
nr.289 din 15.12.2017;
În temeiul prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale;
În conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea bugetului,
aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 ,
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului
orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -16, contra- 0, abţinut- 2
04/02 S-A EXAMINAT :

„ Cu privire la stabilirea și aprobarea unor norme financiare”
(Raportor Raisa Smolenschi-specialist)

Au luat cuvîntul:
Dl Raisa Smolenschi, specialist a prezentat ordinul Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din
22.06.2018
”Cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din
instituţiile de învăţămînt și a propus de a stabili începînd cu 01 septembrie 2018, normele
financiare zilnice pentru alimentaţia unui copil din instituţiile preşcolare în mărime de:
* Pentru copiii în vîrstă de pînă la 3 ani - în mărime de 24,20 lei, inclusiv 14,20 lei din
contul mijloacelor bugetare şi 10.0 lei din contul veniturilor colectate (plății părinților);
* Pentru copiii în vîrstă de la 3 la 7 ani - în mărime de 27,50 lei, inclusiv 17,50 lei din
contul mijloacelor bugetare şi 10.0 lei din contul veniturilor colectate ( plății părinților);
Juşcov Viorel ,– preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru economie, buget ,
finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2)q) şi art.19(3) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 22.06.2018
”Cu privire la
normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt” ;
În temeiul pct.5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.198 din 16 aprilie 1993 „Cu
privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”;
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului
orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 0
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04/03 S-A EXAMINAT :

„ Cu privire la alocarea subsidiilor
Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă” Călărași
(Raportor Raisa Smolenschi -specialist)

AU LUAT CUVÎNTUL:
Raisa Smolenschi, specialist a prezentat consiliului demersul managerului Î.M. Gospodăria
Comunal Locativă Călărași privind alocarea sumei de 100,0 mii lei, în scopul construcției
canalelor de conexiune a căminelor de vizită a rețelelor de aprovizionare cu apă , de pe partea
carosabilă pe trotuarul străzii Mihai Eminescu.
Juşcov Viorel ,– preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru economie, buget ,
finanțe și comerț
Chestiunea dată S-A EXAMINAT în cadrul şedinţei comisiei consultative de specialitate.
Avizul este pozitiv.
În temeiul art.14(2) şi 19 din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din
28.12.2006,
În conformitate cu prevederile legii finanțelor publice și responsabilității bugetar –fiscale nr.181
din 25.07.2014;
Art.26 din Legea privind finanţele publice locale,nr.397-XV din 16.10.2003
Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului
orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015;
AU VOTAT pentru -18, contra- 0, abţinut- 0
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI:
contrasemnat:
SECRETARUL CONSILIULUI:

Viorel JUȘCOV
Ecaterina MELNIC

