REPUBLICA MOLDOVA
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CONSILIUL LOCAL MERENI
Tel. (+3 73) 265 -5 4 -9 48 teU fax: 265 -5 4-328
www.mereni.md primaria@mereni.md

DECIZIE

IOIO4

18 decembrie 2019

s.

Mereni

"Cu privire la aprobareo bagetului local
pentru anul 2020 tn prima lecturd'

in conformitate cu Legea privind sistemul bugetar Si procesul bugetar nr.847-Xlil din 24
mai 1996, Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administralia publicd locald, Legea cu
privire lafinanlele publice locale nr.397-XV din l6 octombrie 2003, Legeafinanlelor publice
locale Si responsabilitatile bugetar-fiscale nr.I8l din 25 iulie, ordinul MF nr.l91 din 31.12.2014
cu privire la aprobarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea bugetelor Si
modificdrle ulterioare qi examindnd materialele prezentate, Consiliul local Mereni,

DECIDE:

l. Se aprobS, in prima lecturd bugetul local Mereni pentru anul2020' la venituri in
sum5 de 15700,00

2.

mii lei 9i la cheltuieli in sum6 de 15700,00 mii lei;

Responsabil primar de Mereni.

Preqedinte al

Contrasemnat:
Secretar al Cons

l

M
l'l^l

Oleg BACIU

Ina JALBA

Noti explicativi cu privire Ia aprobarea bugetului local

pe

anul 2020

Proiectul bugetului local pe anul 2020 este elaborat in conformitate cu
prevederile Legii finanfelor publice locale qi responsabilit6lii bugetar-fiscale nr.18l din
25.07.2014,Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administralia public[ locald,,,
Legii nr.397-XV din 16.10.2003 ,,Privind finan{ele publice locale';, qi
linina cont de
particularitalile expuse in circulara Ministerului Finanlelor rr.0612-07 din 04.11 .ZOlg.
Resursele bugetului local cuprind totalitatea veniturilor gi a resurselor de
finan[are ale bugetului local.

Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte venituri

prevdzute de legisla{ie gi se formeaza din:

-

venituri proprii;
defalcari, conform cotelor procentuale, de la impozite;
transferuri;
venituri colectate de catre instituliile bugetare (mijloace speciale)
Particularitdlile elabordrii prognozei veniturilor preconizate in anul 2020 care
v izeazd politica fiscald s6nt :
Impozitul pe venit al persoanelor frzice
La estimarea sumei impozitului pe venit a persoanelor fizice se recomand6
aplicarea urmdtoarelor cote qi scutiri personale anuale:
- cotele impozitului pentru venitul persoanel or frzice (%) t2%
- scutirea anuald personalS (lei)
24000,00
- scutirea anuald personald majoratS(lei)
30000,00
- scutirea anualS pentru persoanele intretinute (lei)
3000,00
- tariful contribufiei individ. pentru asigurarea socialS de stat(din venit, oZ) 6%
- prima de asigurare medicalS obligatorie (din venit,yo) 4,5yo
Proiectul bugetului pe anul 2020 a fost elaborat in urma analizei dinamicei
veniturilor gi cheltuielilor pe anii 2017-2018, executdrii scontate pe 2019.
Astfel, pentru anul2020 cota defalcdrilor de la impozitul pe venitul persoanelor
fizice a fost stabilitd in mdrime de 100% din volumul total colectat in teritoriul
localitSlii.
Ca urmare a evaluirilor efectuate in anul 2020la bugetul local se preconizeazd
acumularea veniturilor in sumd de 15700,00 mii lei, inclusiv veniturile proprii se
prognozeazdin volum de 8195,6 mii lei. Impozitul pe venitul persoanelor fizice s-au
estimat in mdrime de 6393,00 mii lei.
Transferurile de la bugetul de stat la bugetele UAT pentru anul 2020 au fost
calculate pe baza de formula pentru fiecare UAT. Pentru arul2020 transferurile totale
sunt preconizate in suma de750414 mii lei, din ele:
- Transferuri generale - 924,0 mii lei
Suma acestor transferuri de la bugetul de stat au fost calculate pe bazd de
formuli distinctd pentru fiecare UAT de nivelul I gi nivelul II, pe baza datelor din
ultimul an pentru care existd execulie bugetar[ definitivd
fexecutia bugetari din
anul 2018).

calculul transferurilor cu destinalie generald pentru
bugetul local s-a efectuat
direct propor(ional cu popula{ia

gi suprafui1"UAi.
Transferuri cu destinalie speciald
- 65i0,4mii lei alocate bugetului local
conform competenlelor

-

I

delegate pentru finantarea:
educalia timpurie - +soq,s mii lei
igruoini,u Andries)

venituri colectate (mijloace speciale) ale institutiilor
publice finantate din bugetul
local obtinute de la prestarea lucrdrilor qi
acordarea serviciilor cont ra platdqi alte
intrdri legate de venituri, vor constitui qao,omii
rei.
EstimSrile resurselor colectate s-au efectuat
de c6tre institutiile publice
(acordate pentru servicii) inbazatarifelor
aprobate conform Deciziei consiliului
local.
Astfel' pentru anul2020 veniturile bugetului
local se precon izeazda fi colectate
in sumd de 460,0 mii lei.
Impozitele pe proprietate rdm6n a fi nesemnificative
in suma de 654,gm mii lei
ca pondere in veniturile directe. Totodatd,
continua implimentarea noului sistem de
impozitare a bunurilor imobiliare.
S-a tinut cont de necesitatea echilibrului bugetar
prin incadrarea cheltuielilor
publice locale in limita veniturilor gi altor
surse financiare disponibile.
Reieqind din acumuldrile veniturilor qi surselor
de finan1a.e pentru anul 2020
cheltuielile bugetului locar sint estimate in volum
de 15700,00 mii lei.
Prognoza pdrtii de cheltuie_li a bugetului pe
anul 2o2o a fost elaborat6 in
conformitate cu gleygderile Legii finanleloi publice
gi responsabilitdlii bugetar-fiscale
nr'181 din 25'07'2014 9i ordinelor -ministerului' finan1rto.
*.tqo pi tgl din
3l'12'2014, care au fost aprobate clasifica{ia bugetard
nou6 gi setul metodologic
privind elaborarea, aprobarea gi modificarea bugeturui.
Particularit6lile elabordrii propunerilor de buget la
cheltuieli care s-au luat in
calcul la estimarea cheltuielilor bugetului local pe
anul 2ozosint urmdtoarele:
- cheltuielile bugetare urm2yi a fi aprobate frrd divizare dupi surse
de
acoperire conform prevederilor art.42 din Legea
sus-numitd;
- actele normative gi legislative, strategiile gi p.og.amele care
reglemen teazd
activitatea autoritefilor publice locale gi.a ramuiilo,
dom.rlilor respective;
- prevederile proiectului de lege pentru modificarea gi .o'*pl.turea
unor acte
legislative ce rezulta din politica uugetar fiscala.La
estimarea cheltuielilor bugetului
local pe anul 2020 s-a luat in consideialie datele Biroului
Na{ional de Statistic6 privind
numdrul populaJiei
la situatia

din Ol.0l.2}lg.

Cheltuielile pentru culturi, sport, tineret, culte gi odihni
in sumd de 2075,7 mii lei sau r3,i la sutd din volumul total, au fost planificate
inclusiv:din contul
resurselor generale -2035,7 mii lei gi din contul
resurselor colectate -4o,omii lei.
Cheltuilelile vor fi redirecfionate pentru:
- Cheltuieli de personal - 1217,5 mii lei
- Bunuri gi servicii - 403,2 mii lei
- Prestalii sociale -12,0 mii lei
- Alte cheltuieli -g,0 mii lei

-

Mijloace fixe _231,0 mii lei

Stocuri de materiale circul ante _204,0 mii
lei
Partea preponderentd a bugetului local
este
care constituie 47,9 la sut6 din volumul total, orientatd spre ramura rnvafamint
sau 7521,0 mii lei.Astfel au fost
pr ognozate cheltuieli pentru :
Cheltuieli de personal _4996,l mii lei
Bunuri qi servicii _34g,9 mii lei
Prestalii sociale-6g,0 mii lei

-

Mijloace fixe _1020,0 mii lei

Stocuri de materiale circulante _ 10gg,0
mii lei
Din suma cheltuielilor totale destinate pentru
inrralamart 5g7g,0mii lei sunt acoperite
din contul transferurilor cu destinafie sp;cials
de la bugetul de stat qi 405,0 mii lei sunt
acoperite din colectareamijloacelor splcial",
iu, ,r-u a. l23g,0mii lei este acoperitd
din contul resurselor financiar. proprii a bugetului
local.
La intretinerea Serviciilor oe stat ci destina(ie
generali ,fond de rezerva sint
pteconizate 239611 mii tei inclusiv
2381,1 mii-lei din" contul ,esurselor generale
,
qi
15'0 mii lei din contul resurselor colectate,
constituind 15,3 la sutd din suma totald .
La grupamenfionati cheltuielile vor fi redireclionate
pentru urmatoarele necesitali:
Cheltuieli de personal _1474,1 mii lei
- Bunuri qi servicii -63g,0 mii lei
- Presta{ii sociale-4,O mii lei
- Mijloace fixe -45,0 mii lei
- Stocuri de materiale circulante _23O,mii lei
cheltuielile pentru amenajarea teritoriului, iluminarea
.
stradald si infrastructura
drumurilor au fost estimate in sumd de37072
mii tei ce constituie23,6la suta din
suma cheltuielilor, inclusiv 702,4 sunt acoperite
din contul transferurilor cu destinatie
speciald pentru infrastructura drumurilor, iar
3004,g mii lei din cili r:;;*;,

generale.

-

Bunuri qi servicii -1757,2 mii lei
Mijloace fixe -1800,0 mii lei
Stocuri de materiale circulante _ 150,0, mii lei
Proiectul bugetului local sa elaborat pe- bazd de programe
gi performan[d, unde
accentul se pune pe legdturile dintre politicile gi
siratfgiile nationale qi locale cu
alocarea resurselor gi atingere a obiectivelor dorite.
Implementarca reformei menlionate in sistemul
de planificare are drept obiectiv
eftcentizarea cheltuielilor publice locale, prin crearea
unei legdturi directe dintre
cheltuielile bugetare gi rezultatele oblinuie din implementarea
programelor bugetare,
precum qi realocarea resurselor disponibile pentru
prioritdlile comunitdlii.
Implimentatea buget6rii pe programe 6 nivef local
impune elaborarea,
actualizatea programului de dezv-oltare sJcial-econ-omic
a localitdl ii, analizastrategiei
na{ionale, precum qi a prioritdlilor stabilite la nivel
local.
Se propune pentru aprobare structura veniturilor
gi cheltuielilor pentru anul2020
in sumd de 15700,00 mii lei.
Contabil Eef

Natolia STRATU

