
R E P U B L I C A 

 
 

M O L D O V A 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU 

 DECIZIE  

„  10  ”   Decembrie 2020   nr. 7/8 

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la 

gestionarea veniturilor colectate ale instituţiilor 

bugetare subordonate Primăriei comunei Ciorescu 

pentru anul 2021 

 

 
În conformitate cu art. 6 din Legea Republicii Moldova nr. 397/2003 Privind 

finanţele publice locale, în temeiul art. 14, al. 2, lit.n) din Legea Republicii 

Moldova  nr. 436/2006 Privind  Administraţia Publică Locală, Consiliul comunei 

Ciorescu 

 
DECIDE:  

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la gestionarea veniturilor colectate ale 

instituţiilor bugetare subordonate Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 

2021, conform Anexei. 

 

2. Primăria, Primar dl Ivan Scripnic, va ţine la control îndeplinirea prezentei 

Decizii. 

  

  
 

 

Preşedinte de şedinţă:  
           

Contrasemnat:   

Secretar al Consiliului GRIȚAC Alina  

 

 

 

 

 
 



 Anexă  

                 la Decizia Consiliului Comunei Ciorescu  

                             nr. 7/8  din  „  10  ”  Decembrie 2020 

 

R E G U L A M E N T U L 

cu privire la gestionarea veniturilor colectate ale instituţiilor bugetare 

subordonate Primăriei comunei Ciorescu pentru anul 2021 
 

I. Clasificarea şi monitorizarea veniturilor colectate 

 

1. Veniturile colectate ale instituţiilor bugetare subordonate Primăriei comunei 

Ciorescu se clasifică, conform următoarelor categorii şi tipuri: 

 

• Cod ECO 142310 – „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”: 

– veniturile de la activitatea artistică a Centrului de Cultură şi Caselor de Cultură din   

Comună (comercializarea biletelor/tichetelor pentru discotecă);  

–  plata părinţilor pentru întreţinerea copiilor în Instituţiile Preşcolare; 

–  pentru instruirea elevilor în Şcoala de Arte;  

– veniturile de la prestarea serviciilor conform Nomenclatorului tarifelor serviciilor 

prestate de către Primăria comunei Ciorescu, aprobat prin Decizia Consiliului 

comunei Ciorescu nr. 7/_ din 10.12.2020 ”Cu  privire  la  aprobarea şi punerea în 

aplicare a taxelor şi plăţilor locale pentru anul 2021”, Anexa nr. 2. 

 

• Cod ECO 142320 – „Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 

public”: 

–  veniturile de la chiria / arenda bunurilor proprietate publică. 

 

II.        Planificarea veniturilor colectate 

 

2. Estimarea veniturilor colectate şi a cheltuielilor se efectuează ţinând cont de taxele, 

tarifele și volumele fizice ale serviciilor prestate, normele şi normativele stabilite în 

actele legislative  şi normative, contractele / acordurile respective. 

 

3. Estimările de venituri şi cheltuieli  se includ în devizul de cheltuieli şi planul de 

finanţare/repartizare/modificare pe luni a veniturilor colectate şi a cheltuielilor, 

întocmite de către instituţiile bugetare. 

 

4. În partea de venituri a devizului de cheltuieli şi planului de finanţare se includ 

veniturile proprii, care se reflectă la codul ECO 1423 „Comercializarea mărfurilor 

şi serviciilor de către instituţiile bugetare”. 

 

5. În partea de cheltuieli se includ  cheltuielile aferente activităţii statutare a instituţiei 

publice finanţate de la buget, inclusiv şi cele legate de salarizare, acordare a primelor 

cu ocazia zilelor profesionale, jubileelor, aniversărilor angajaţilor; prestarea serviciilor, 

efectuarea lucrărilor sau alte activităţi în anul bugetar respectiv. 

 

6. Suma totală de cheltuieli a veniturilor colectate nu poate depăşi suma veniturilor 

încasate pe parcursul anului, cu excepţia cazurilor, când în baza Deciziilor legale, 



instituţia publică este autorizată  de a utiliza soldurile disponibile în cont, la începutul 

anului. 

 

7. Modificarea volumelor de venituri colectate aprobate prin sinteza veniturilor și 

cheltuielilor bugetului comunei Ciorescu pentru anul 2021 poate fi operată  numai în 

limita competenţelor legale ale executorilor/ordonatorilor de buget. 

 

 

III. Executarea  veniturilor colectate 

 

8. Gestionarea veniturilor colectate se efectuează  prin conturi trezoreriale,  separat pe 

fiecare categorie, conform Normelor Metodologice privind executarea de casă a 

mijloacelor bugetului public naţional  prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor. 

 

9. Din contul veniturilor colectate se prevede acoperirea cheltuielilor pentru 

necesităţile instituţiilor subordonate Primăriei, inclusiv pentru: 

• salarizarea angajaţilor şi acordarea premiilor unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor 

profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare; 

• prestarea serviciilor de achiziţii publice pentru anul 2021.  

 

10.  Contul trezorerial se deschide pentru fiecare categorie de venituri colectate a unei 

instituţii publice finanţate de la buget. 

 

11.  În cazul, dacă până la începutul anului bugetar nu au fost aprobate în modul stabilit 

sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului comunei Ciorescu pentru anul 2021, la 

conturile trezoreriale respective se efectuează numai operaţiuni de încasare a 

veniturilor. 

 

12.  Veniturile colectate încasate pe parcursul anului, suplimentar la suma totală 

prevăzută în sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului comunei Ciorescu pentru anul 

2021, pot fi utilizate  în anul în curs, numai după operarea, în modul stabilit, a 

modificărilor respective. 

  

IV.     Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

13.  Evidenţa contabilă a veniturilor colectate se organizează în conformitate cu Legea 

contabilităţii, instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice  

aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului  Regulament. 

 

14.  Executorii primari de buget  sunt obligaţi să prezinte Direcţiei Generale Finanţe 

rapoarte privind executarea veniturilor colectate potrivit formularelor  şi în termenele 

stabilite de Ministerul  Finanţelor. 

 

 

Secretar al Consiliului  GRIȚAC Alina 

   

Contabil - Șef  BOSTAN Natalia                       

 


