Republica Moldova
Municipiul Chişinău
Primăria oraşului Durleşti

Республика Молдова
Муниципий Кишинэу
Примэрия города Дурлешть

DISPOZIŢIE nr. 63 - d
din 14.07.2022

Cu privire la convocarea şedinţei de îndată a Consiliului local
În temeiul art. 29 art. 16 (4) a Legii nr. 436-XVI din 28.12.06 „Privind
administraţia publică locală”, Primarul or. Durleşti, DISPUNE:
1. Se convoacă şedinţa nr. 5, de îndată a Consiliului or. Durleşti, pentru data de
15.07.2022 ora 10.00 în incinta sălii de ședință a Primăriei or. Durleşti cu ordinea de
zi dpuă cum urmează:
5.1 Cu privire la examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat
RAPORTOR: dna Popa Liubovi,
jurist al Primăriei or.Durleşti

5.2 Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului Durleşti pentru anul 2022 în
lectura II
RAPORTOR: dna. Elena Mîndru,
Contabil șef-adj al Primăriei or.Durleşti

5.3 Cu privire la rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2022
RAPORTOR: dna. Elena Mîndru,
Contabil șef-adj al Primăriei or.Durleşti

5.4 Cu privire la achitarea indemnizației unice
RAPORTOR: dna. Elena Mîndru,
Contabil șef-adj al Primăriei or.Durleşti

5.5 Cu privire la corelarea bugetului orașului Durlești pentru anul 2022
RAPORTOR: dna. Elena Mîndru,
Contabil șef-adj al Primăriei or.Durleşti

5.6 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de acordare
a scutirilor unor categorii de proprietari ai gospodăriilor private (case de locuit)
din or. Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide
RAPORTOR: dl. M. Enachi,
Viceprimar al or.Durleşti

5.7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
RAPORTOR: dna. Elena Mîndru,
Contabil șef-adj al Primăriei or.Durleşti

Primar

Eleonora Șaran

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului or. Durlești nr. 5
5.1.1 Cu privire la examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat
Examinînd Notificarea OTC al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 -238 din
18.02.2022, privind abrogarea Deciziei Consiliului or.Durleşti nr. 8.8 din 27.12.2021
„Cu privire la aprobarea Rezultatelor concursului de ocupare a funcției
Vacante de șef al CS Durleși”, în temeiul art. 14 a Legii nr. 436 -XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul or.Durleşti, DECIDE:
1. Se ia act de Notificare Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.
1304/OT4 - 238 din 18.12.2022, privind abrogarea Deciziei Consiliului or.Durleşti nr.
8.8 din 27.12.2021 „Cu privire la aprobarea Rezultatelor concursului de ocupare
a funcției Vacante de șef al CS Durleși”.
2. A refuza solicitărilor Cancelariei de Stat privind abrogarea Deciziei
Consiliului or. Durleşti nr. 8.8 din 27.12.2021 „Cu privire la aprobarea Rezultatelor
concursului de ocupare a funcției Vacante de șef al CS Durleși”.
3. A remite prezenta Decizie OTC al Cancelariei de Stat.
4. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului
consiliului or. Durlești, domnul Balan Andrei.
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei juridice – pozitiv

5.1.2 Cu privire la examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat
Examinînd Notificarea OTC al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 -632 din
20.05.2022, privind modificarea/abrogarea Deciziei Consiliului or. Durleşti nr. 3.10 din
06.04.2022 „Cu privire la formarea bunului imobil și transmiterei în locațiune”,
în temeiul art. 14 a Legii nr. 436 -XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică
locală”, Consiliul or.Durleşti, DECIDE:
1. Se ia act de Notificare Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.
1304/OT4 - 632 din 20.05.2022, privind modificarea/abrogarea Deciziei Consiliului or.
Durleşti nr. 3.10 din 06.04.2022 „Cu privire la formarea bunului imobil și
transmiterei în locațiune”.
2. A refuza solicitărilor Cancelariei de Stat privind modificarea /abrogarea
Deciziei Consiliului or. Durleşti nr. 3.10 din 06.04.2022 „Cu privire la formarea
bunului imobil și transmiterei în locațiune”.
3. A remite prezenta Decizie OTC al Cancelariei de Stat.
4. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului
consiliului or. Durlești, domnul Balan Andrei.
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei juridice – pozitiv

5.1.3 Cu privire la examinarea Notificării OTC al Cancelariei de Stat
Examinând notificarea OTC al Cancelariei de Stat, nr. 1304/OT4-236 din
18.02.2022, privind abrogarea Deciziei Consiliului or. Durlești nr. 8.17.1 din 27.12.2021
„Cu privire la eliberarea Titlului”, în temeiul art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
„Privind administrația publică locală”, Consiliul or. Durlești, DECIDE:
1. Se ia act de Notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, nr.
1304/OT4-236 din 18.02.2022, privind abrogarea Deciziei Consiliului or. Durlești nr.
8.17.1 din 27.12.2021 „Cu privire la eliberarea Titlului”.
2. Se respinge Notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, nr.
1304/OT4-236 din 18.02.2022, privind abrogarea Deciziei Consiliului or. Durlești nr.
8.17.1 din 27.12.2021 „Cu privire la eliberarea Titlului”.
3.A remite prezenta Decizie OTC al Cancelariei de Stat.
4.Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama secretarului
consiliului or. Durleşti, dnul Balan Andrei.
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei funciare (69 ) – pozitiv

5.2 Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului Durleşti pentru anul 2022 în
lectura II
Se ia act de notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.
1304/OT4-653 din 25.05.2022, în temeiul art. 24, art. 25 și art. 47 din Legea finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, ţinând cont de
prevederile art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele
publice locale”, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea
bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, art. 14 (2)
lit. n), art. 19 şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, în conformitate cu HG nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire
la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”,
Consiliul or. Durlești, DECIDE:
1. Se abrogă decizia Consiliului Local Durlești nr. 3.26 din 11.04.2022 „Cu
privire la aprobarea bugetului orașului Durlești pentru anul 2022 în lectura II”.
2. Se aprobă bugetul UAT Durlești pe anul 2022 în lectura II la venituri în sumă
de 66 785.1 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat – 27 937.0 mii lei, și la
cheltuieli în sumă de 66 785.1 mii lei.
3. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului UAT Durlești
se prezintă în anexa nr. 1.
4. Resursele și cheltuielile bugetului UAT Durlești se prezintă în anexa nr. 2.
5. Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare din or. Durleşti,
parvenite din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate
contra plată, pentru anul 2022, conform Anexei nr. 3.
6. Statele de funcții pentru anul 2022, ale personalului angajat în instituţiile
publice finanţate de la bugetul or. Durleşti, conform Anexei nr. 4 şi Anexei nr. 5
7. Alte date adiţionale solicitate la proiectul bugetului.
8. Primarul oraşului Durleşti va asigura controlul îndeplinirii prevederilor

prezentei Decizii.
9. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei buget-finanțe - la discreția consiliului

5.3.1 Cu privire la rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2022
Se ia act notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.
1304/OT4-654 din 25.05.2022, în temeiul anexei nr. 25 la Decizia Consiliului
Municipal Chișinău nr. 14/1 din 21.12.2021 “Cu privire la aprobarea bugetului
municipal Chișinău pe anul 2022 în lectura a doua”, în conformitate cu art. 27 (2) 27
(3) din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 06 octombrie 2003 „Cu privire la
Finanţele Publice Locale”, art. 24, art. 25, art. 47 și art. 55 din „Legea finanțelor publice
și responsabilității bugetar-fiscale” nr. 181 din 25.07.2014, art. 14 (2) lit. n) şi art. 19 (4)
din Legea Republicii Moldova nr. 436 – XVI din 28.12.2006 “Privind Administraţia
Publică Locală”, Consiliul oraşului Durleşti, DECIDE:
1. Se abrogă decizia Consiliului Local Durlești nr. 3.27.1 din 11.04.2022 “Cu
privier la rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2022”.
2. Se aprobă rectificarea bugetului orașului Durlești pentru anul 2022 la partea de
venituri cu suma de 6 000 000,00 lei din contul alocațiilor bugetului municipal Chișinău
– limitele de alocații pentru programul de reparații și investiții capitale pentru anul 2022.
3. Se aprobă rectificarea bugetului orașului Durlești la partea de cheltuieli cu suma
de 6 000 000,00 lei conform anexei 25 la Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.
14/1 din 21.12.2021 “Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul
2022 în lectura a doua”, după cum urmează:
Pentru finanțarea lucrărilor de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime
P+2E la instutuția publică Liceul Teoretic Hyperion din or. Durlești.
4. Se operează modificările de rigoare în bugetul orașului Durlești pe anul 2022,
pornind de la prevederile prezentei Decizii
5. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti
Eleonora Şaran.
6. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei buget-finanțe - pozitiv

5.3.2 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022
Se ia act notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.
1304/OT4-655 din 25.05.2022, avînd ca bază demersul înaintat de către SRL
„Consmodern”, cu privire la solicitarea de ajustare a prețului contractului de achiziție
publică nr. 29-AP din 11.11.2021, În temeiul: Hotărîrii de Guvern nr. 1129 din
21.11.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii
contractelor de achiziții publice cu executare continuă, incheiate pe un termen mai mare
de un an și condițiile acesteia, în conformitate cu art. 27 (2); 27 (3) din „Legea finanțelor
publice și resposabilității bugetar-fiscale” nr. 181 din 25.07.2014, art. 29 (1) lit. f) şi art.
32 (1); (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436 - XVI din 28.12.2006 „Privind
Administraţia Publică Locală, Consiliul oraşului Durleşti, DECIDE:

1. Se abrogă decizia Consiliului Local Durlești nr. 3.27.3 din 11.04.2022 „Cu
privire la rectificarea bugetului orașului Durlești pe anul 2022”.
2. Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022, din contul
mijloacelor financiare al grupului de cheltuieli ” ”Gospodăria de locuințe și
gospodăria serviciilor comunale” – la contul grupului „Servicii afiliate
învățămîntului” în sumă de 197 000,00 lei, din contul alocațiilor prevăzute în bugetul
or. Durlești pentru întreținerea infrastructurii.
Linie bugetară 1013/11183/0922/8806/00319/300, cod ECO 319210 suma de
197 000,00 lei
Lucrări de construcție a unei anexe cu regimul de înălțime P+2E la instituția publică
LT Hyperion.
3.Se operează modificările de rigoare în bugetul oraşului Durleşti pe anul 2022
pornind de la prevederile prezentei Decizii .
4.Primarul oraşului Durleşti V-a asigura controlul executării prezentei decizii.
5 . Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei buget-finanțe - pozitiv

5.3.3 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022
În urma executării exerciţiului bugetar pentru anul 2021, ţinînd cont de formarea
soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale primăriei orașului Durlești, în
conformitate cu art. 27 (2); 27 (3) din Legea finanțelor publice și resposabilității bugetarfiscale nr. 181 din 25.07.2014”, în temeiul art. 29 (1) lit. f) şi art. 32 (1); (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală,
Consiliul oraşului Durleşti, DECIDE:
1. Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022, din contul
mijloacelor financiare formate în urma executării exerciţiului bugetar pentru anul 2021
(Mijloace disponibile la cont la 31.12.2021), total în sumă de 22 232 296.00 lei.
1.1 Alocații financiare suplimentare în infrastructura drumurilor, în sumă
totală de 20 605 296.00 lei , conform anexei nr.1.
1.2 Alocații financiare suplimentare la bugetul instituțiilor subordonate, în
sumă de 1 627 000,00 lei, conform anexei nr. 2, fiind repartizate, inclusiv pe instituții,
la partea de cheltuieli pe anul 2022, asigurînd astfel suport financiar cu scopul asigurării
condițiilor favorabile pentru dezvoltarea și educația copiilor din Instituțiile de Educație
Timpurie a orașului Durlești.
2.Se operează modificările de rigoare în bugetul oraşului Durleşti pe anul 2022
pornind de la prevederile prezentei Decizii.
3.Primarul oraşului Durleşti V-a asigura controlul executării prezentei decizii.
4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei buget-finanțe - pozitiv

5.3.4 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022
În scopul realizării Programului Național de combatere și control al Diabetului
Zaharat și Normele metodologice de aplicare a Programului Unic al Asigurării Obligatorii

de Asistență Medicală, în temeiul demersului nr. 52 din 08.04.2022 înaintat de către șeful
ÎMSP Centrul de Sănătate Durlești dna Liliana Frunză, în conformitate cu art. 27 (2); 27
(3) din Legea finanțelor publice și resposabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014”,
în temeiul art. 29 (1) lit. f) şi art. 32 (1); (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436 - XVI
din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală și a Deciziei Consiliului local nr.
5.2 din 28.06.2022 „Cuprivire la aprobarea bugetului pentru anul 2022 în lectura a doua”,
Consiliul oraşului Durleşti, DECIDE:
1. Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022, din contul
mijloacelor financiare al grupului de cheltuieli ”Gospodăria de locuințe și gospodăria
serviciilor comunale ” pe contul grupului “Ocrotirea Sănătății” – în sumă de 29 500,00
lei .
Linie bugetară 1013/11183/0769/8019/00180/300, cod ECO 251100, suma de
29 500,00 lei
Subsidii pentru procurarea seringilor pentru insulină și acelor tubulare pentru flexpen pentru administrarea insulinei pacienților în număr de 84 persoane din orașul Durlești,
aflați la evidență cu Diabet Zaharat insulino-necesitant pentru anul 2022.
2. Se operează modificările de rigoare în bugetul oraşului Durleşti pe anul 2022
pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3. Primarul oraşului Durleşti V-a asigura controlul executării prezentei decizii.
4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei buget-finanțe - pozitiv

5.3.5 Cu privire la rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022
În baza demersului înaintat de către directorul IP Gimnaziul Durlești dna
Anghelenici Tatiana nr.01-03/67 din 15.06.2022 cu privire la alocarea mijloacelor
financiare pentru procurarea și instalarea a ușilor din PVC în interiorul instituției, în
conformitate cu art.27 (2) 27 (3) din Legea finanțelor publice și resposabilității bugetarfiscale nr.181 din 25.07.2014”, în temeiul art.29(1) lit.f) şi art.32(1) (4) din Legea
Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 „Privind Administraţia publică Locală
și a Deciziei Consiliului local nr.5.2 din 28.06.2022 „Cuprivire la aprobarea bugetului
pentru anul 2022 în lectura a doua”, Consiliul oraşului Durleşti, DECIDE:
1. .Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Durleşti pe anul 2022, din contul
mijloacelor financiare al grupului de cheltuieli ”Gospodăria de locuințe și gospodăria
serviciilor comunale ” pe contul grupului “Învățămînt gimnazial” – în sumă de 130
000,00 lei .
Linie bugetară 1013/11183/0921/8804/00201/300, cod ECO 311120, suma de
130 000,00 lei
Pentru procurarea și instalarea a 20 (douăzeci) uși PVC în interiorul IP Gimnaziul
Durlești .
2.Se operează modificările de rigoare în bugetul oraşului Durleşti pe anul 2022
pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3.Primarul oraşului Durleşti V-a asigura controlul executării prezentei decizii.
4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Avizul comisiei buget-finanțe - pozitiv

5.4 Cu privire la achitarea indemnizației unice
Ca urmare a depunerii cererii de demisie a viceprimarului or. Durlești, luînd în
considerație Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.
1304/OT4-630 din 20.05.2022, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 397XV din 16 octombrie 2003 „Cu privire la Finanţele Publice Locale “, în temeiul art. 14
(2) lit. n) şi art.19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436 – XVI din 28.12.2006
“Privind Administraţia Publică Locală”, Consiliul oraşului Durleşti, DECIDE:
1. Se abrogă decizia Consiliului Local Durlești nr. 3.30 din 11.04.2022 „Cu privire
la achitarea indemnizației unice”.
2. Se permite, viceprimarului or. Durlești dnul Morgoci Victor, la expirarea
mandatului alesului local, care a activat 2 ani în calitate de viceprimar, achitarea
indemnizației unice egală cu un salariul mediu lunar pe economia națională pentru anul
precedent.
3. Achitarea indemnizației se va efectua, din mijloacele alocate la linia de buget
1013/ 11183/0111/0301/00005, COD ECO 281900.
4. Contabilitatea Primăriei or. Durleşti va efectua calculele și achitările necesare
conform legislației în vigoare.
5. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama primarului de Durleşti
Eleonora Şaran.
6 . Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei buget-finanțe - pozitiv

5.5 Cu privire la corelarea bugetului orașului Durlești pentru anul 2022
Avănd în vedere prevederile Legii nr. 112 „privind modificarea Legii bugetului de
stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, în temeiul art.14 alin. (2) lit. n) a Legii Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administrația publică locală”, art. 16 alin.
(2), art. 35 a „Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale” nr.181 din
25.07.2014, art. 24 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanțele publice
locale”, Consiliul orașului Durlești, DECIDE:
1.
Se rectifică partea de venituri a bugetului orașului Durlești, din contul
majorării volumului transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat către
bugetul local Durlești, conform anexei nr.1 al circularei Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova nr.06/2-17-30 din , cu suma de 1730,8 mii lei.
2.
Se rectifică partea de cheltuieli a bugetului orașului Durlești, cu 1730,8 mii
lei, prin atribuirea alocațiilor din transferuri cu destinație specială grupului de cheltuieli
„Educație Timpurie”, în scopul acoperirii majorării costurilor serviciilor
termoenergetice (energie electrică și termică) și comunale (procurarea combustibilului),
de asemenea pentru majorarea cheltuielilor pentru alimentare, urmare a majorării cu
20% a normei financiare pentru alimentarea copiilor în IET nr. 2, 201 și 3 din orașul
Durlești, cu redistribuirea acestora următoarei linii de buget:

1013/07551/0911/8802/00448/300 cod ECO 333110 suma de 217 100,00
lei
1013/07552/0911/8802/00448/300 cod ECO 333110 suma de 212 300,00
lei
1013/07553/0911/8802/00448/300 cod ECO 333110 suma de 28 400,00 lei
1013/07553/0911/8802/00199/300 cod ECO 331110 suma de 25 000,00 lei
1013/07551/0911/8802/00199/300 cod ECO 222110 suma de 4 200,00 lei
1013/07551/0911/8802/00448/300 cod ECO 222110 suma de 11 800,00 lei
1013/07552/0911/8802/00199/300 cod ECO 222110 suma de 6 700,00 lei
1013/07552/0911/8802/00448/300 cod ECO 222110 suma de 9 300,00 lei
1013/07553/0911/8802/00199/300 cod ECO 222110 suma de 1 100,00 lei
1013/07553/0911/8802/00448/300 cod ECO 222110 suma de 2 300,00 lei
1013/07551/0911/8802/00199/300 cod ECO 222130 suma de 532 400,00 lei
1013/07551/0911/8802/00448/300 cod ECO 222130 suma de 52 600,00 lei
1013/07552/0911/8802/00199/300 cod ECO 222130 suma de 408 000,00 lei
1013/07552/0911/8802/00448/300 cod ECO 222130 suma de 219 600,00 lei
3. Contabilitatea Primăriei or. Durleşti va rectifica bugetul orașului Durlești pentru
anul 2022, pornind de la prevederile prezentei decizii.
4.Controlul asupra executării prezentei Decizii se atribuie Primarului or.Durlești
dna Eleonora Șaran.
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev nr. 3, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Avizul comisiei buget-finanțe - pozitiv

5.6 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de acordare
a scutirilor unor categorii de proprietari ai gospodăriilor private (case de locuit)
din or. Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide
In scopul sporirii calității serviciului public de gospodărie comunală în partea ce
ține de evacuarea deșeurilor menajer solide din orașul Durlești, dar și asigurării unui
acces echitabil garantat la acest serviciu tuturor locuitorilor din or. Durlești, în temeiul
Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 art. 6, alin. (2), articolelor
2, 4 alineatul (1), 12 alineatul (1) literele b) și c), alineatul (2) literele a) și b), din
Legea nr. 1402/2002 „privind serviciile publice de gospodărie comunală” articolelor
14 alineatul (2) litera a) și h), 19 alineatul (4), 22 alineatul (1), 29 alineatul (1) litera
i) din Legea nr. 436/2006 „privind administrația publică locală, articolele 8-10 din
Legea nr. 239/2008 ”privind transparența în procesul decizional”, Consiliul oraşului
Durleşti, DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind mecanismul de acordare a scutirilor
consumatorilor
gospodăriilor din or. Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor
menajer
solide (anexa nr. 1);

2. Primărul or. Durlești:
va asigura publicarea, prin toate mijloacele de informare disponibile, a
prevederilor prezentei decizii și a părții componente a acesteia;
va asigura interacțiunea rapidă și eficientă a angaților A.P.L Durlești cu
persoanele solicitante de compensații, precum și cu prestatorul serviciului
public respectiv;
nu va admite colectarea de la solicitanții compensațiilor a altor acte decât
cele prevăzute de Regulament;
va prezenta semestrial Consiliului or. Durlești informația privind numărul
de solicitări/aprobări a măsurilor compensatorii, precum și cunatumul
cumulativ al acestora.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului
or.
Durlești.
4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str.
Kiev,
3, mun. Chișinău în termen de 30 zile de la data comunicării.
5.7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Având ca bază Regulamentul privind mecanismul de scutire a
consumatorilor gospodăriilor din or.Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a
deșeurilor menajer solide, în conformitate cu prevederile Legii Asistenței Sociale
nr.547-XV din 25 decembrie 2003 art.6, alin. (2) , în temeiul art.27 (2) 27 (3) din
Legea finanțelor publice și resposabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 și
art.14 din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie
2006, Consiliul or. Durlești, DECIDE:
1. Se aprobă alocarea mijloacelor financiare în sumă de 300,0 mii lei, din contul
grupului de cheltuieli ”Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor
comunale” , pentru acordarea scutirilor consumatorilor la achitarea serviciilor de
evacuare a deșeurilor menajer solide din or.Durlești în mărime de 50%.
2. Sursa de acoperire a scutirilor va fi efectuată:
Linie bugetară 1013/11183/0620/7502/00333 cod ECO 222990 suma de
300,0 mii lei
3.Primarul oraşului Durleşti V-a asigura controlul executării prezentei decizii.

Preşedinte de şedinţă
Secretar al Consiliului

________________
Andrei Balan

REPUBLICA MOLDOVA
MUNICPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA OR. DURLEȘTI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
МЭРИЯ Г. ДУРЛЕШТЬ

str. Alexandru cel Bun nr.13, MD-2003, orașul Durlești, municipiul Chișinău, Republica Moldova,tel.+373 22 58-44-78,
fax: + 22 58-44-78, e-mail: durlestiprimarie@gmail.com, web: www.durlesti.md

REGULAMENTUL
privind mecanismul de acordare a compensațiilor consumatorilor gospodăriilor din
or. Durlești la achitarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide
I. Dispoziții generale
1. Prezentul regulament stabilește modul de acordare de la bugetul local a ajutoarelor
(compensațiilor) consumatorilor din or. Durlești pentru plata serviciilor de evacuare a deșeurilor
menajer solide.
2. Ajutoarele (compensațiile) pentru plata serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide
se acordă următoarelor categorii de consumatori:
- persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare care are un venit global mediu lunar
mai mic decât minimum de existență sau locuiesc singuri;
- șomerilor care locuiesc singuri, înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de
muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul și care nu refuză neîntemeiat un loc de muncă
corespunzător sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de agenții;
- familiilor defavorizate social;
3. În sensul prezentului regulament se definesc următoarele noțiuni:
- ajutoare (compensații) – mijloacele financiare ce acoperă total sau parțial cheltuielile
consumatorilor pentru plata serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide;
- titular de ajutoare (compensaţii) – persoana /familia cu loc permanent de trai în or. Durlești,
care face parte din categoriile specificate în pct.2 şi pct.4 ale prezentului regulament;
- familia defavorizată – familia care are un venit global mediu lunar mai mic decât minimum
de existență;
- minimum de existenţă - volumul minim de bunuri materiale şi servicii necesare pentru
satisfacerea cerinţelor primordiale, menţinerea sănătăţii şi susţinerea viabilităţii omului, conform
informaţiei publicate în buletinele statistice ale Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova;
- venitul global al unei persoane /familii - suma mijloacelor obţinute sub formă bănească şi
naturală într-o anumită perioadă de timp din munca retribuită (salariul de la locul de muncă de bază
şi prin cumul), din toate tipurile de activitate antreprenorială, prestaţiile sociale (pensii, burse, alocaţii,
plăţi compensatorii, ajutor material ş. a.), veniturile de la folosirea terenurilor agricole din gospodăria
ţărănească (de fermier) şi loturilor de pământ, cele obţinute de la creşterea animalelor şi păsărilor,
precum şi alte tipuri de venituri, inclusiv din proprietate şi de la rudele aflate peste hotare.

4. Ajutoare se acordă în funcţie de nivelul venitului global al unei persoane a familiei, care nu
depăşeşte valoarea minimă de existenţă medie pentru o persoană în R. Moldova pe luna precedentă a
anului curent.
5. Venitul global al unei persoane/familii este calculat de către organul abilitat, în conformitate
cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane
(familii), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1084 din 04.10.2004.
6. Titular al ajutoarelor (compensaţiilor) poate fi proprietarul locuinţei sau titularul
contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către
proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere. În lista titularilor de compensaţii se
indică proprietarul sau titularul contractului de închiriere.
7. Ajutoare (compensaţii) pentru serviciile de evacuare a deșeurilor menajer solide se stabilesc
pe perioada anului calendaristic şi se transferă prestatorului de servicii.
8. Suma ajutoarelor (compensaţiilor) acordate se indică în bonul de plată pe luna precedentă.
9. Consiliul local al or. Durlești aprobă anual mărimea ajutoarelor (compensaţiilor) pentru
serviciile comunale, precum şi categoriile de beneficiari.
II. Modul de colectare a datelor despre veniturile şi proprietatea solicitanţilor de
compensaţii
10. Colectarea datelor despre veniturile şi proprietatea solicitanţilor de ajutoare (compensaţii)
se efectuează în baza cererii-tip.
11. Cererea privind acordarea ajutoarelor (compensaţiilor) pentru plata serviciilor de evacuare
a deșeurilor menajer solide se depune la Primăria or. Durlești.
12. În susţinerea cererii, solicitantul va anexa, după caz, următoarele acte:
a) buletinul de identitate (copie);
b) certificatul de căsătorie/divorț (copie);
c) Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii
Publice;
f) copia facturii privind plata serviciilor de evacuare a deșeurilor menajer solide pentru ultima
lună de până la data completării cererii;
g) Actul care confirmă dreptul de proprietate
h) certificatul despre salariu, eliberat de la locul de muncă;
j) alte documente prin care se confirmă necesitatea acordării ajutorului şi statutul de familie
defavorizată social.
13. Solicitantul poartă responsabilitate privind corectitudinea datelor prezentate.
14. Documentele specificate la pct.12, care ţin de competenţa autorităţilor publice locale,
inclusiv a întreprinderilor municipale, se eliberează fără plată.
15. Cererea (cu copiile anexate) va fi înregistrată, în modul stabilit, la Primăria or. Durlești,
care îi va elibera solicitantului o confirmare cu data primirii şi numărul de înregistrare a cererii
respective.
16. Reprezentantul Primăriei are dreptul să solicite organelor ce au eliberat certificatele
respective confirmarea veridicității acestora.
III. Modul de examinare a cererilor
17. Cererile se examinează în termen de până la 30 de zile de la data înregistrării de către
primăria or. Durlești.

18. Responsabilitatea pentru corectitudinea evidenței beneficiarilor şi calcularea venitului
global pentru o persoană se pune în sarcina persoanei care selectează actele prezentate.
19. Solicitantul va fi anunţat în scris, în termenele indicate la pct.17 al prezentului regulament,
despre motivele refuzului de acordare a ajutoarelor (compensaţiilor) respective.
IV. Modul de acordare a ajutoarelor (compensaţiilor)
20. Decizia despre acordarea ajutoarelor (compensaţiilor) la plata serviciilor de evacuare a
deșeurilor menajere pentru fiecare solicitant (titular) este aprobată de către Comisia pentru
examinarea cererilor privind acordarea ajutoarelor (compensaţiilor) pentru plata serviciilor de
evacuare a deșeurilor menajer solide.
21. Listele titularilor de ajutoare (compensaţii) se transmit agentului de prestări servicii de
salubrizare în or. Durlești nu mai târziu de data de 2 a lunii precedente calculării plăţii pentru serviciile
de evacuare a deșeurilor.
22. Suma ajutoarelor (compensaţiilor) pentru consumatori la plata serviciilor serviciilor de
evacuare a deșeurilor menajer solide va fi calculată de către agentul de prestări servicii de salubrizare
în or. Durlești. în baza informaţiei prezentate de către Primăria or. Durlești.
23. Agentul de prestări servicii de salubrizare în or. Durlești în bonul de plată pentru serviciile
de evacuare a deșeurilor v-a indica separat suma totală pentru serviciile prestate, suma ajutoarelor
(compensaţiilor) acordate şi suma ce urmează să fie achitată de fiecare gospodărie în luna precedentă.
25. Prestatorul de servicii este obligat să prezinte lunar, nu mai târziu de data de 15 a lunii
următoare perioadei de gestiune, Contabilității raportul privind suma ajutoarelor (compensaţiilor)
acordate.
26. După verificarea informaţiei prezentate de prestatorul de servicii de evacuare a deșeurilor
menajere, contabilitatea or. Durlești va transfera la contul acestuia, în modul stabilit, suma ajutoarelor
(compensaţiilor) acordate conform prezentului regulament.
V. Dispoziţii finale
27. Achitarea ajutoarelor (compensaţiilor) titularului pentru servicii de evacuare a deșeurilor
se stabileşte din momentul înregistrării cererii solicitantului.
28. Prestatorul va utiliza după destinaţie mijloacele financiare alocate în vederea acordării
ajutoarelor (compensaţiilor) consumatorilor pentru plata la serviciile de evacuare a deșeurilor.
29. Pe parcursul anului calendaristic, Consiliul local al or. Durleșto este în drept să
reexamineze mărimea ajutoarelor (compensaţiilor), în funcţie de sursele financiare bugetare
disponibile şi de modificările legislaţiei în vigoare.
30. Orice abuz fizic sau verbal asupra personalului antrenat la examinarea datelor prezentate
de solicitanţii ajutoarelor (compensaţiilor) va fi sancţionat conform legislaţiei în vigoare.

Autor:
Viceprimar, Enachi Mihail

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului
Nr.5.2 din "29" iunie 2022

Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare
ale bugetului or. Durlești pentru anul 2022
mii lei
Informativ:

DENUMIREA INDICATORULUI

COD
ECONOMIC

Suma,
mii lei

Taxe locale

1

2

3

4

I. Venituri, total
1. Venituri proprii
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate
de întreprinzător
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni
Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și
fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de
piață) a bunurilor imobiliare
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice –
cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I
Taxa de piata
Taxa pentru amenajarea teritoriului
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport
Taxa de plasare a publicității
Taxa pentru dispozitive publicitare
Taxa pentru parcare
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii
Taxa pentru patenta de întreprinzinzător
Taxa pentru apă
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de
nivelul I
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în
bugetul local de nivelul I
Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT
Taxa de înregistrare a asociațiilor obștești
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau
desfiinţare în bugetul local de nivelul I
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea
terenurilor din circuitul agricol
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul
local de nivelul I
Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul
I
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I
2. Defalcări de la impozitele și taxele de stat
Impozit pe venitul reţinut din salariu
Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități
independente în domeniul comerțului
3. Resurse colectate de autorități/instituţii
4. Transferuri
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituțiile
bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I,pentru
învățămîntul preșcolar, , secundar-general, special și
complementar(extrașcolar)
Alte Transferuri curente primite cu destinaţie generală pentru bugetelor
locale de nivelul I,
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între instituțiile
bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I

66.785,1
11.270,0
113161

25,0

113171
113150
113210

100,0

5

1.994,7
-

80,0

113230

405,0

113240

5.350,0

113313
114411
114412
114413
114414
114415
114416
114418

1,0

114522
114611

4.645,7
2.651,0

Resurse atrase

265,0
10,0
1,0
55,0
2.300,0
20,0

141522

30,0

141533

30,0

265,0
10,0
1,0
55,0
2.300,0
20,0

142211
142213
142215

500,0

142249

2.000,0

142252

90,0

143130

8,0

145142
111110

25.583,4
25.560,1

111124

23,3

142310

1.994,7
27.937,0

191211

20.517,3

191216

5.226,0

191231

2.193,7

1.994,7
-

1.994,7
-

Grupa
principală

Descriere

grupa
/subgrupa

II. Cheltuieli - total
Servicii de stat cu destinație generală
Autorități legislative și executive
Alte servicii de stat cu destinație generală (F.R.)
Servicii generale, economice și comerciale
Servicii în domeniul economiei
Dezvoltarea transporturilor

01
01
01
04
04

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale

06
08
08
08
08

Învățămînt liceal
Protecție socială
Protecție în caz de incapacitate de muncă

09
10
10

66.785,1

1.994,7

8.244,7
7.014,7
1.330,0
-100,0
19.838,7
19.838,7

100,0
100,0

9.986,1
2.0

9.986,1
1.189,0
80,0
65,0
1.044,0
936,5
107,5
27.110,8
24.555,7
2.555,1

09
09

Deficit/excedent
Surse de finanţare a deficitului

SECRETAR AL CONSILIULUI

5.1

06

Dezvoltare comunală și amenajare
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
Servicii de sport și cultură fizică
Servicii pentru tineret
Servicii în domeniul culturii, inclusiv:
Activitatea caselor de cultură
Servicii de bibliotecă
Învățământ
Educație timpurie

Elaborat,
Contabil-şef adjunct

1.1

informativ: din
resurse atrase

TOTAL

1.2

50,0

50,0
50,0
1.844,7
1.844,7

415,8
415,8
---

Mîndru Elena

Balan Andrei

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului
Nr. 5.2 din "29" iunie 2022

Resursele și cheltuielile bugetului or.Durlești
conform clasificației funcționale și pe programe

Cheltuieli, total
Servicii de stat cu destinație generală
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Cheltuieli, total
Programul „Exercitarea guvernării”
Servicii generale, economice și comerciale

subgrupă

program

subprogram

1

grupă

Descriere

grupă
principală

Codul

2

3

4

5

6

Suma
(mii lei)

7

66.785,1
01

01
01

1
6

1
9

03
08

01
02

8.244,7
8.144,7
100,0
8.144,7
6.914,7
-100,0

Programul „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție”
Servicii în domeniul economiei
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Cheltuieli, total
Transport (Infrastructura drumurilor)
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Cheltuieli, total

01
04

6

9

08

02

1.330,0

02

19.838,7
19.838,7
0,0
19.838,7
19.838,7

Alte tipuri de cheltuieli

06

02

9.986,1
9.986,1
0,0
9.986,1
9.986,1

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Cheltuieli, total
Programul „Sport”
Programul „Tineret”
Programul „Dezvoltarea culturii”
Programul „Servicii de bibliotecă”
Învățământul
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Cheltuieli, total
Programul "Învățămînt liceal"
Programul „Educație timpurie”
Protecția socială
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

08

02
03
02
02

1.189,0
1.139,0
50,0
1.139,0
80,0
65,0
886,5
107,5

06
02

27.110,8
25.266,1
1.844,7
25.266,1
2.555,1
22.711,0

04
06

08
08
08
08
09

09
09
10

5

2

1
1
2
2

2
1

1

0

2
3
0
0

2
1

64

75

86
86
85
85

88
88

415,8
415,8
0,0

Cheltuieli, total
Programul „Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale”
Contabil șef adjunct
SECRETAR AL CONSILIULUI

415,8
10

1
2
90
Mîndru Elena
Balan Andrei
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415,8

Anexa nr. 3
la
decizia Consiliului local al or.Durlești
Nr. 5.2 din 29.06. 2022

NORMELE FINANCIARE
prognozate pentru alimentaţia unui copil / zi
din instituţiile de învăţământ de educație timpurie
pe anul 2022

lei
Norma financiară din contul:
transferurilor de la
bugetul de stat,

resurselor colectate
de autorități/
instituții bugetare

Total general

1

2

3=1+2

12-24 ore

22,90

11,45

34,35

12-24 ore

22,90

11,45

34,35

Descriere

A
1. Grădiniţe
- creșe, grădinițe, pentru copii în vârstă de până la 3 ani
- creșe, grădinițe, pentru copii în vârstă de până la 7 ani

Instituția preșcolară, Grădinița -creșă Nr.2 ”Țărăncuța”, cu 480 copii , în 17 grupe, din care 2 grupe de creșă

864215,00

Instituția preșcolară, Grădinița -creșă Nr.201 ”Mărțișor”, cu 480 copii , în 13 grupe, din care 2 grupe de creșă

855035,00

Instituția preșcolară, Grădinița -creșă Nr.3 ”Țărăncuța”, cu 70 copii , în 3 grupe, din care 1 grupă de creșă
TOTAL

125450,00

Contabil șef adjunct
Secretarul Consiliului

1844700,00

Mîndru Elena
Balan Andrei

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 198 din 16 aprilie 1993 "Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile" (Monitor, 1993,
nr. 4, art. 119) se modifică după cum urmează:
punctul 5 se expune în următoarea redacţie:
"5. Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 1999:
a) taxa de întreţinere a copiilor în instituţiile preşcolare şi în şcolile de tip internat în mărime de 50 la sută din costul real al hranei pentru fiecare zi frecventată în
luna precedentă;
b) organelor administraţiei publice locale, întreprinderilor şi organizaţiilor, care au în subordinea lor instituţii de educaţie preşcolară şi şcoli-internat, li se
acordă dreptul de a scuti integral sau parţial de plata pentru întreţinerea copiilor din familiile cu mulţi copii şi socialmente vulnerabile, precum şi, în caz de necesitate,
de a stabili o altă taxă de întreţinere, dar nu mai mică decît mărimea prevăzută în subpunctul a) al prezentului punct;
c) Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Finanţelor, va
elabora în timp de o lună şi va aproba condiţiile şi modul de scutire integrală sau parţială de plata pentru întreţinere în instituţiile preşcolare şi în şcolile de tip
internat a copiilor din familiile cu mulţi copii şi cele socialmente vulnerabile";
se abrogă alineatele unu şi doi din punctul 6.
2. Se abrogă de la 1 ianuarie 1999 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 237 din 30 aprilie 1996 "Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii
Moldova nr. 198 din 16 aprilie 1993".

Anexa nr. 4
la decizia Consiliului
Nr.5.2 din "29"iunie 2022

Nr. d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nr. d/o
1
2
3
4
5
6
7

Statele de funcții
ale funcționarilor publici și persoanelor cu funcții complexe din cadrul
Aparatului Primarului or.Durlești, pentru anul 2022
Funcţia

Numărul de unități

1,0
Primar
1,0
Viceprimar
Secretar al consiliului
1,0
1,0
Contabil-şef
1,0
Arhirect
Specialist, inclusiv
7,0
specialiști principali
4,0
specialiști superiori
2,0
specialiști
1,0
Secretar al conducătorului
1,0
Conducător auto
Intendent
1,0
Îngrijitor de încăperi
2,0
Paznic - măturător
3,0
1,0
Operator cazangerii pe consum de gaze naturale
Total
27,0
Statele de funcții
ale personalului angajat în scopul prestării muncii temporare, în aparatul primarului pentru anul 2022
Funcţia
Arhivar
Responsabil contravenții
Metodist sport
Consultant în autoritățile publice
Specialist achiziții publice
Responsabil Protecție civilă
Operator- introducere, validare și prelucrare date
Total

Numărul de unități

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
8,0

Statele de funcții ale personalului angajat în scopul prestării muncii temporare, în Aparatul Primarului
( Regia Autosalubritate Durlești) pentru anul 2022
Nr. d/o
1
2
3
4

Nr. d/o
1

Nr. d/o
1
2
3
4
5
6
7
8

Nr. d/o
1

Nr.d/o
1

Funcţia

Numărul de unități

Măturători
Tractorist
Conducător auto
Maistru
Total unități

8,0
2,0
2,0
1,0
13,0

Statele de funcții
ale personalului din instituția Contabilitatea Centralizată or.Durlești, pentru anul 2022
Numărul de unități
Funcţia
Contabil
2,0
Contabil principal
1,0
Contabil principal
1,0
Total
4,0
Statele de funcții
ale personalului din instituția Căminul Cultural or.Durlești, pentru anul 2022
Numărul de unități
Funcţia
Director
1,0
Conducător artistic
1,0
Dirijor
1,0
Acompaniator
1,0
Coreograf
1,0
Acompaniator pentru ansamblu de dans
1,0
Inginer pentru deservirea utilajului
1,0
Lucrător tehnic
1,0
Total
8,0
Statele de funcții
ale personalului instituției Filiala nr.34 a bibliotecii municipale, Durlești pentru anul 2022
Numărul de unități
Funcţia
Bibliotecar
1,0
Total
1,0
Statele de funcții
ale personalului Serviciului de Asistență Socială Comunitară din or.Durlești, pentru anul 2022
Numărul de unități
Funcţia
Asistent social
4,0
Total
4,0
Contabil șef adjunct

SECRETAR AL CONSILIULUI

Mîndru Elena
Balan Andrei

Anexa nr.5
la decizia Consiliului
Nr .5.2 din "29" iunie 2022

Statele de funcții ale lucrătorilor din cadrul Instituţiilor preşcolare din or. Durleşti,pentru anul 2022
Denumirea posturilor

Sarcină calculată ținînd cont de prevederile Legislației în vigoare

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Șef al instituției(grădiniței)
Șef- adjunct pentru gospodărie
Şef de gospodărie
Educator-metodist
Asistent medical
Conducător muzical
Logoped
Psiholog
Educator arta plastică
Educator dezvoltare fizică
Educator
Ajutor de educator
Dădacă infermieră
Bucătar-şef
Bucătar
Bucătar auxiliar

se include pentru fiecare instituție 1,0 unitate

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spălător veselă
Muncitor pentru deservirea clădirii
Muncitor pentru deservirea utilajului electric
Muncitor pentru deservirea utilajului de apă
Magaziner
Hamal
Îngrijitor pentru încăperile de producţie
Secretar-dactilograf
Paznic
Spălătoreasă
Cusătoreasă-lingereasă
Grădinar
Măturător
Fochist
Portar (ușier)
Total unităţi

de la 1 la 3 grupe - 0,5 unitate; de la 4 la 18 grupe - 1,0 unitate
de la 3 la 5 grupe - 0,5 unitate; de la 13 la 20 grupe - 1,5 unități;
de la 1 la 3 grupe - 0,5 unitate ;de la 12-15 grupe -2 unități de la 16-20 grupe -2,5 unități
pentru 1 grupă de creșă se stabilește 0,25 unitate; pentru 2 grupe de grădiniță - 0,25 unitate
pentru una grupă ( 20 copii în grupă) una funcție
la 4-6 grupe 0,5 unitate ; la 7-18 grupe 1,0 unitate
instituit prin la decizia CLD
La 2 grupe de grădiniță se atribuie 0,25 unitate (dacă instiuția dispune de sală sportivă cu echipament sportiv)
pentru fiecare grupă - 2 educatori
pentru una grupă de grădiniță - 1,25 unitate)
pentru una grupă creșă - 1,5 unitate
de la 10 la 18 grupe - 1,0 unitate
una unitate pe instituție, (la un număr de peste 400 copii se mai permite una unitate de bucătar)
de la 1 pînă la 3 grupe - 0,5 unități; de la 10 pînă la 18 grupe - 2,0 unități
pentru 1-3 grupe se prevede 0,5 unitate; pentru 12-18 grupe - se prevede 1,5 unitate (la un număr de peste 400 copii -suplimentar 0,5 unitate)
de la 1 la 3 grupe - 0,5 unitate; de la 12 la 18 grupe - 2,0 unități;
pentru 3 grupe - 0,75 unitate; de la 4 la 18 grupe - 1,0 unitate;
se stabilește 1,0 post pentru fiecare 450,0 m2
de la 7 - 18 grupe se stabilește un post de secretar -dactilograf;
pentru fiecare instituție se stabilesc cîte 3,0 posturi
pentru 3 grupe - 0,75 unitate; de la11 la 18 grupe - 2,0 unități
pînă la 5 grupe - 0,5 post; de la 7 gr.și mai mult - 1,0 post
dacă se dispune de teren cu plantații decorative de la 1500,0m.p. Se include 1,0 unitate;
1,0 post pentru 1 000,0 m.p.
pentru încălzire centrală independentă - 1,0 post pe schimb;
În scopul resp.instrucțiunii privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor, pentru fiecare instituție se stabilește 1,0 post

Grădiniţa nr.2
copii - 480
grupe -17
(incl. gr. creșă - 2)
4

Grădiniţa nr.201
copii - 480
grupe -13
(incl. gr.creșă - 2)
5

Grădiniţa nr.3
copii - 70
grupe-3
(incl. gr. creșă - 1)
6

1
1
1,5
2,5
2,25
2
1
1
1,5
34
18,75
3
1
2
2
2,5

1
1
1,5
2
1,88
2
1
1
1,5
26
13,75
3
1
2
2
2

1
0,5
0,5
0,5
0,5
6
2,5
1,5
1
0,5
0,5

1
0,5
0,5
1
0,5
2,5
1
3
2
1
2
2
94

1
0,5
0,5
1
2,25
1
3
2
1
1
2
1
78,88

0,5
0,75
0,5
3
0,75
0,5
1
3
1
26

Contabil șef adjunct ____________________Mîndru Elena
SECRETAR AL CONSILIULUI
Balan Andrei
Liubovi Popa
NOTĂ:
Copii cu TL și comunicare: Gr.nr.2 - 50 copii: Gr,nr.201 cu TL și comunicare 53 copii și CES - 7,0 copii ( se formează grupe logopedice cu 20 copii per grupă și în cazul în care instituția e dotată cu cabinet special amenajat
temei la calcularea posturilor servește Ordinul Ministerului Educației nr.542/108 din 21.08.1999
spații de încăperi de producție: gr.2 - 1166,0 m.p.; gr. Nr.201 - 1 018,0 m.p.; gr.nr.3 - 160,0m.p.
teritoriu (teren) aferent edificiului,(conform datelor cadastrale) : gr.2 - 1. 6383 ha , din care ocupat de construcție - 3 797,0m.p.; suprafața terenului deridicat -5 329,0 m.p.; gr. Nr.201 - 1.2068 ha , din care ocupat de construcție - 2 718,2
teritoriu (teren) cu vegetație decorativă: gr.2 -3500,0 m.p.; gr.201 -1680,0m.p.

Alocaţie la partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2022 din contul soldului disponibil
format la 31.12.2021 în urma executării exerciţiului bugetar
Anexa nr.2 la decizia consiliului oraşului Durleşti nr.5.3.3 din29.06.2022
Nr.
d/o
1

DENUMIREA
CHELTUIELILOR
1

Denumirea
instituţiei, cod
organizațional

linia bugetara
org.2

2

F1-F3

P1P2

P3

S3S4

ECO

SUMA total
atribuită,lei

3

4

5

6

7

8

învățămînt preșcolar

1

1.517.000,00
817.000,00

Gr.nr.2
,,Tărăncuța” 07551 0911 8802 00199

1.1

1.2

Suplinirea bugetului la
partea de cheltuieli,
asigurînd astfel
condiții favorabile
pentru dezvoltarea și
educația copiilor din
instituțiile subordonate

Gr.nr.201
,,Mărțișor”

07552 0911 8802 00199

Gr.nr.3
07553 0911 8802 00199
,,Făt frumos”

1.3

300

222990

70.000,00

311120

452.000,00

312110
336110
337110
338110

200.000,00
40.000,00
25.000,00
30.000,00
485.000,00
70.000,00
300.000,00
40.000,00
25.000,00
50.000,00
215.000,00
65.000,00
120.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

222990
312110
300
336110
337110
338110
222990
314110
300
336110
337110
338110

Cultură,sport,tineret,culte și odihnă

5

Casa de
cultura

5.1

7559

0820 8502 00234

TOTAL

Elaborat: Contabil șef adjunct Mîndru Elena
Secretar al consiliului ___________________Balan Andrei

110.000,00
336110

60.000,00

338110

50.000,00

300

1.627.000,00

Alocaţie suplimentară la partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2022
din contul soldului disponibil format la 01.01.2022 în urma executării exerciţiului bugetar al anului 2021
Anexa nr.1
La decizia CL oraşului Durleşti nr.5.3.3 din 29.06. 2022
Nr.
d/o
DENUMIREA CHELTUIELILOR

Denumirea
instituţiei, cod
organizațional

linia bugetara
org.2

2

F1-F3

P1P2

P3

S3S4

ECO

Costul de deviz al
proiectului,lei

3

4

5

6

7

8

1

1

4

Transport (Infrastructura drumurilor)

4.1

Lucrări de amenajare arhitecturală ( parcări auto, iluminat stradal, amenajarea terenului de joacă pentru
copii ) din carierului locativ din strada Cartușa, or.Durlești

4.2

Lucrări d reparație capitală a drumului din strada N.Gribov or.Durlești

8.000.000,00

4.3

Reparația capitală a drumului din stradela Codrilor, or.Durlești

1.675.296,00

20.605.296,00

1013

1013
4.4

4.5

11183

0620

11183 0451

7502

00319

6402 00395

319220

312120

Lucrări de reparație capitală a drumului din strada Miron Costin or.Durlești

600.000,00

Finanțarea serviciilor de supraveghere tehnică contractate în scopul expertizării lucrărilor și investițiilor
capitale pentru anul 2022

4.8

Servicii de sterilizare a cîînilor fără stăpîn

6

TOTAL
Executor Contabil-şef adjunct Mîndru Elena__________________

10.000.000,00

200.000,00

1013

11183

620

7502

333

222990

130.000,00

20.605.296,00
Secretar al consiliului ________________Balan Andrei
22.232.296,00
1.627.000,00
20.605.296,00

