
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORA$ENESC NISPORENI

Alexandru cel Bun nr.55, 6401 Nisporeni, Republica Moldova
Email.primarianisporeni@gmail.com, tell fax. A26423933

DECIZIE nr.6/18

din 16 decembrie 2022 or.Nisporeni

Cu privire la aprobarea bugetului
Primariei Nisporeni in II lectura
pentru anul 2023

in temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 4361 2006 privind aclministrafia publicd locald, in
conformitate cu prevederile Legii finanlelor publice qi responsabilitd{ii bugetar-fiscale nr. 181
din25 iulie2014, Legii nr. 397-XY din 16 octombrie 2003 privind finanJele publice locale cu
toate modificdrile operate, Ordinul m.209 din 24.12.2015 ,cu privire la aprobarea Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea gi modif,rcarea bugetului , Circulara Mll nr.0612-07-66
din 29.09.2022, Circulara MF m.0612-07-88 din 09.12.2022 privind aprobarea de catre
autoritatile APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul2023, avizele pozitive ale comisiilor
de specialitate, Consiliul ordEenesc Nisporeni

1.

DECIDE:

Se aprobd: in a doua lecturd Bugetul oraEului Nisporeni pentru anul2023la venituri in sumd
de 39738,4 mii lei gi la cheltuieli in sumd de 39738.4 mii lei.
Se aprobS:

2.I sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile
de personal, soldul bugetului gi sursele de finanlare, conforrL anexei nr.1;

2.2 sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr.2;
2.3 resursele gi cheltuielile bugetului local conform clasificaliei funcJionale ;ri pe programe,

anexa nr. 3;
2,4 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra platd de cdtre instituJiile

publice finantate de la bugetul local, conform anexei nr.4;
2.5 sinteza veniturilor colectate de cdtre institu{iile bugetare finan}ate din bugetul local,

conform anexei nr.5;
2.6 ltsta proiectelor finan{ate din surse externe in cadrul bugetului local, conform anexei

m.6;
2.7 plafont'l datoriei bugetului local gi plafonul garan{iilor acordate de Consiliul local,

conform anexei nr.7;
2,8 efectivul-limit[ de personal pentru instituJiile finan]ate cle la bugetul local, conform

anexei nr.8l
2.9 Programul activitatilor cultural sportive pentru anul2023,anexa rn.9.
2.10 Politica de contabilitate pentru anul2023, conform anexei rr.10;
2.11NORMELE de deservire cu transport de serviciu a funcJionarilor din subdiviziunile

subordonate Primaria or.Nisporeni anexa nr. 1 1

2.I2Statele de personal ale Gadinifei nr.3 Licurici, conform anexei 12laprezenta decizie
2.13 Statele de personal ale Gddinilei nr.1 Povestea, conform anexei 13 laprezenta decizie

2.



z.l4uuantumul londulul de rezerva a bugetulul pflmaflel orasulul Nlsporenl pentru afflJl /u/,3
se stabileste in marime de pina la 2 Vo din volumul cheltuielelor bugetului orasanesc
Nisporeni, in conformitate cu art.18 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, privind
finantele publice locale, in sum[ de 300.0 mii lei.

Nota informativaa proiectului bugetului primariei orasului Nisporeni pentru anul 2022 se

prezinta in anexa nr.I4.
Datoriile creditare inregistrate la 01 ianuarie2023 ale institutiilor bugetare subordonate

primariei orasului Nisporeni vor fi achitate din contul qi in limita alocatiilor aprobate pentru
anuI2023 iar din soldul disponibil la 01.01.2023 inbaza deciziei consiliului local.

5 Se stabileste indemnizatia de participarela sedintele consiliului in marime de
pentru fiecare consilier prezent in qedinJd.

Contabilul -sef va analiza sistematic executarea bugetului primariei orasului Nlsporeni si va
inainta in caz de necesitate propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-
bugetare si mentinerea echilibrului bugetar.
Secretarul Consiliului or.Nisporeni, dna Moldovan Cristina va asigura aducerea la cunostintd
publicd, aprezentei decizii cu anexe, in termen de 15 zile de la publicare.
Prczerrta decizie intri in vigoare de la 01 ianuarie 2023 .

Controlul executarii deciziei se atribuie primarului oraqului Nisporeni,dlui Robu Grigorii.
Au votat: pro -22; contra-O; s-au ab{inut -1.

Preqedintele gedinfei
Consiliului oripe Pavel ARI|AMONOV

Contrasemnat:
Secretar Consiliu
origenesc Nispo Cristina MOLDOVAN
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