PROIECT
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
DECIZIA n rjl

din octombrie 2022
Cu privire la audierea şi aprobarea raportului privind
executarea bugetului or.Căuşeni pentru 9 luni anul 2022
A vînd în vedere:
Audierea raportului privind executarea bugetului or.Căuşeni pentru 9 luni anul
2022 ,
Avizele comisiilor consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni,
în conformitate cu art. 31 (3) din Legea privind finanţele publice locale, nr.397XV din 16 octombrie 2003,
în baza art. 73 (3) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale nr.l 81 din 25 iulie 2003,
în temeiul art. 3, 4, 5(1),6 (2), 7,14(1), (2) lit.z), 20 (5) din Legea privind
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,
DECIDE:
l.Se aprobă

raportul

primarului

or.Căuşeni

privind

executarea bugetului

or.Căuşeni pentru 9 luni anul 2022.
2 .Prezenta

decizie

poate

fi

contestată,conform

prevederilor

art.

19,164(1),165(1),166 din Codul administrativ al Republicii M oldova cu cerere
prealabilă,în term en de 30 de zile de la data comunicării,la Consiliul orăşenesc
Căuşeni cu sediul pe adresa:or.Căuşeni,str.M.Radu,3.
în cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată,în
termen de 30 zile de la data comunicării,în judecătoria Căuşeni,sediul central,pe
adresa:or.Căuşeni,str.Ştefan cel Mare şi Sfanţ,nr.86.
3.Prezenta Decizie se comunică:
- Primarului oraşului Căuşeni, Anatolie Donţu;
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii M oldova şi se aduce
la cunoştinţă publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului
Căuşeni şi includerii în Registrul de stat al actelor locale.
Primar
Contabil-şef
Specialist principal
Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni
Avizat

й

Donţu Anatolie

Focsa Anatolie
5

Executarea bugetului orăşenesc Căuşeni pentru perioada de 9 luni a anului 2022
(m ii ie i)
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1.VENITURI
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Raport cu privire Ia executarea cheltuelilor pe perioada 01.01.202230.09.2022

2) Partea de cheltuieli a bugetului pe perioada de gestiune a fost executată în
sumă 32937,85 mii lei sau la nivel de 66,11 la sută din prevederile planului
precizat în sumă 49824,80mii lei.
în componenţa cheltuielilor totale executate partea preponderentă o constituie
cheltuielile de personal, în sumă de 18020,67mii lei cu o pondere de 67,67 la sută
din prevederile planului precizat în sumă de 26629,26 mii lei.
Cheltuielile pentru procurarea bunurilor şi serviciilor

au fost executate în

sumă de 6259,13 mii lei cu o pondere de 57,26 la sută din prevederile planului
precizat în sumă de 10931,73 mii lei.
Cheltuieli pentru acordarea subvenţiilor au fost executate în sumă de 1987,82
mii lei cu o pondere de 73,07 la sută din prevederile planului precizat în sumă de
2720,55 mii lei.
Cheltuielile pentru prestaţii sociale au fost executate în sumă de 817,40 mii lei
cu o pondere de 76,691a sută din prevederile planului precizat în sumă de 1065,80
mii lei.
Cheltuieli pentru cheltuieli curente au fost executate în sumă de 5755,10 mii
lei cu o pondere de

68,80 la sută din prevederile planului precizat în sumă de

8365,25 mii lei.
Din contul, Cheltuieli clasa I II s-au executat în sumă de 18397,77 mii lei cu o
pondere de 68,65 la sută din prevederile planului precizat în sumă de 26798,72 mii
lei.

ORG2-11044
Grupa „Servicii de stat cu destinaţie genera!ă” Aparat
Funcţia FI-F 3 -

0111

Subprogramul P1-P2-0301
Activitatea P3- 00005

Pentru întreţinerea autorităţilor legislative şi executive pentru perioada de gestiune
01.01.2022-30.09.2022 au fost executate:
-venituri finanţate de la buget în sumă de 4950,64 mii lei faţă de planul precizat
în sumă de 7124,84 mii lei.
-clasa II-cheltuieli-au fost executate în sumă de 3321,43mii lei faţă de planul
precizat în sumă de 5386,13 mii lei.
Cheltuielile de personal au fost executate în sumă de 2614,33mii lei faţă de
planul precizat în sumă de 4275,40 mii lei, fiind asigurată achitarea cheltuielilor
salariale conform prevederilor legale.
Pentru achitarea energiei electrice,gaze naturale şi pentru apă şi canalizare sau
achitat 231,85 mii lei faţă de planul precizat în sumă de 297,43 mii lei.
La servicii informaţionale,telecomunicaţie,transport,locaţiune şi

reparaţii

curente s-a executat suma de 125,04 mii lei.
Pentru

formare

profesională, deplasări, c-heltueli

de

protocol

şi

alte

servicii,cotizaţii în interiorul ţării,indemnizaţia consilierilor şi lucrărilor cadastrale
s-a executat suma de 321,55 mii lei conform necesităţilor instituţiei. Pentru plata
documentelor cu executare forţată s-a executat suma de 28,66 mii lei.
-clasa III - active ncfinanciare-au fost executate în sumă de 1703,72 mii lei
faţă de planul precizat în sumă de 1838,72 mii lei.
Achitarea reparaţiilor capitale ale clădirilor ,fiind reparate birourile instituţiei
au fost executate 597,86 mii lei faţă de planul precizat în sumă de 597,86 mii lei.
Pentru maşini, utilaje, unelte şi mijloace fixe adica mobilier şi echipamentul
necesar pentru şedinţe şi stocare a informaţiei,jaluze au fost executate 639,34 mii
lei faţă de planul precizat în sumă de 641,12 mii lei.
Procurarea combustibilului, pieselor de schimb, materialelor de uz gospodăresc,
materialelor de construcţie, altor materiale au fost executate 272,82 mii lei faţă de
planul precizat 389,23 mii lei.
La pregătirea proiectului adică reparaţia capitală a acoperişului şi tremoizolarea
faţadei la Gimnaziul D.Cantem ir s-a executat suma de 193,70 mii lei.
O R G 2 -1 1044
Grupa „Transport rutier”

a

Funcţia F I-F 3 5

0451

Subprogramul P1-P2-6402
Activitatea P3-

00395

Pentru întreţinerea Grupei „Transport rutier” pentru perioada de gestiune
01.01.2022-30.09.2022 au fost executate:
-venituri finanţate de la buget în sumă de 4564,34 mii lei faţă de planul precizat
în sumă de 4622,30 mii lei.
-clasa И-cheltuieli au fost executate in suma de 123,85 mii faţă din planul
precizat în suma de 174,65 mii lei, adică la servicii de reparaţii curente s-au
executat lucrări de reparaţie a drumului la poligonul de gunoi din or.Căuşeni şi
executarea marcajului rutier pe str. Calea Basarabiei.
- clasa III- active nefinanciare-au fost executate în sumă de 4440,49 mii lei faţă
de planul precizat în sumă de 4447,65 mii lei, fiind executate următoarele lucrări:
Lucrări de reparaţie capitale a drumului de acces la Biserica sf.M.M.Pantelimon
şi sf.M.Brîncuş în sec. Valul lui Traian cu asfalt,str. Calea Basarabiei cu asfalt,
reparaţia capitală a căii de acces spre casele de locuit sec. Valul lui Traian cu
asfalt, pavarea trotuarului din str.D.Cantemir lîngă instituţia de educaţie timpurie
G r.nr.l, pavarea trotuarului din str.Polianicikin sec.micro lînga instituţia de
educaţie timpurie Gr.nr.7, pavarea trotuarului de pe str.Alexandru Ghidirim
sec.micro,

pavarea

stradelei

II

str.Păcii,

pavarea

unei

porţiuni

de trotuar

M .Sadoveanu,reparaţia învelişului cu beton a str.IM ai din or.Căuşeni.Au fost
procurate şi cinci indicatoare rutiere. Toate lucrările fiind achitate din banii cu
destinaţie speciala adică fondul rutier.

O R G 2 -11044
Grupa „Dezvoltarea comunală şi am enajare”
Funcţia F1-F3-

0620

Subprogramul P1-P2- 7502
Activitatea P3-

00333

Pentru

perioada

01.01.2022-30.09.2022

pentru

întreţinerea

Grupa

„Dezvoltarea comunală şi am enajare” au fost precizate mijloace bugetare în
sumă totală de 10097,00 mii lei, s-au executat 8531,14 mii lei.
- clasa II-cheltuieli-au fost executate în sumă de 3474,94 mii lei faţă de planul
precizat în sumă de 4568,10 mii lei, fiind efectuate următoarele servicii:
a) pentru transportarea deşeurilor din oraş în sumă de 384,83 mii lei,
b) pentru locaţiune, transport,apă şi canalizare cît şi alte servicii neatribuite altor
aliniate în sumă de 1 147,80 mii lei ceea ce faţă de planul precizat în sumă de
1249,33 mii lei,necesare pentru oraş.
c) subvenţii acordate la I.M „Salubrizare şi Am enajare” în sumă de 1661,62mii
lei,
d) cheltuielile de personal în baza de contracte cu persoane fizice în sumă de
267,27 mii lei, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale conform prevederilor
legale.
ejpentru alte despăgubiri

adică

la Premier Energy Distribution s-a executat

suma de 13,42 mii lei conform tranzacţiei de împăcare nr.l ld in 17.05.2022.
III- active nefinanciare-au fost executate în sumă de 5056,20 mii lei fată de
7

5

planul precizat în sumă de 5328,90 mii lei, fiind executate următoarele lucrări:
La pregătirea proiectelor a Complexului Sportiv multifuncţional sec.Căuşeni
Vechi, Complexului Sportiv Polivalent str.CJnirii 17 conform deciziei Consiliului
orăşenesc Căuşeni 2.13 din 07.04.2022, Complexului Sportiv Multifuncţional
M.Em inescu 24A, conform deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni 2.22 din
07.04.2022 pentru toate s-a executat suma de 547,80 mii lei
a) pentru reparaţii capitale ale construcţiilor speciale în sumă de 1746,61 mii lei
- pavarea trotuarului din bd.M .Eminescu casa nr.7-15
- pavarea trotuarului str.D.Cantemir lîngă instituţia de educaţie timpurie Gr.nr.2
- pavarea unei porţiuni de trotuar str.Polianicilcin sec.micro lînga instituţia de
educaţie timpurie Gr.nr.3
-amenajarea terenului d e jo a c ă str.A.Mateevici cu gard şi pavaj
-amenajarea platformei a complexului sportiv din cadrul L.T.I.Creangă pentru
covor artificial

b) pentru procurarea tehnicii speciale de curăţarea a străzilor ,tractorului Belarus
şi remorcii, tocătorului de crengi Bluming şi a lamei comunală Hydram ent în sumă
de 979,40 mii lei
c) pentru procurarea uneltelor trimeri Pro Craft ,indicatoarelor metalice în două
direcţii,plăcuţilor de numerotare stradală fiind executată suma de 302,66 mii lei
d) pentru procurarea plantelor multianuale,figurine topiary, aparatelor de fitness
la terenui de joaca str.A.Mateevici,teren de joacă,urne de beton personalizate
951,30 mii lei
e) procurarea m edicam entelor pentru maidanezi 44,00 mii lei
f)procurarea materialelor de construcţie şi altor materiale 377,80 mii lei
O R G 2 -11044
Grupa „Aprovizionarea cu ap ă”
Funcţia F1-F3-

0630

Subprogramul P 1-P2- 7503
Activitatea P3- 00319,00431
Pentru perioada 01.01.2022-30.09.202 la întreţinerea obiectivelor aprovizionare
cu apă au fost precizate mijloace bugetare în sumă totală de 6529,00 mii lei, s-au
executat 5415,04mii lei, subvenţii acordate la Î.M „Apa-Canal C auseni” - pentru
acordarea diferenţei de curs valutar la credit în sumă de 326,20 mii lei calculat
pentru anul 2 0 2 2 .
Pentru pregătirea proiectelor a fost executata suma de 212,21 mii lei fiind
actualizate proiectele la preţurile

anului curent aclica Extinderea reţelelor de

canalizare Căuşeni Noi,Mocana,V.Botnei etapal, Extinderea reţelelor de canalizare
Căuşeni Vechi,Gara Feroviară,Micro etapa 2 pentru a fi depuse la finaţare.
Conform deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.1.33

din 1 1.02.2022 pentru

achitarea contribuţilei la asigurarea bunei funcţionări a staţiei de epurare prin
extinderea reţelelor de canalizare şi regionalizarea serviciilor la Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud s-a executat suma de 4868,23 mii lei.

O RG2-11044
G rupa „Protecţia m ediului”
Funcţia F I-F 3-

0530

Subprogramul PI-P2- 7503
Activitatea P3- 00319
Pentru protecţia mediului au fost aprobate 500,00mii lei din care executate
448,95mii lei.Pentru proiectarea curăţirea şi adîncirea albiei rîului Lunguţa în
hotarele U T A Căuşeni şi a albiei rîului Botna în Pc.0-Pc.25.
O R G 2-11044
Grupul principal 08
„Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă”
Pentru întreţinerea instituţiilor de cultură, sport, tineret, culte şi odihnă pentru
perioada de gestiune 01.01.2022-30.09.2022, în buget au fost precizate mijloace
financiare în sumă de 1212,00 mii lei, s-a executat în sumă de 660,74 mii lei
-procurarea produse alimentare au fost executate în sumă de 6,00 mii lei faţă de
planul precizat în sumă de 40,00mii lei.
-procurarea cadouri la desfăşurarea evenimenteloe culturale, sportive s-a executat
suma de 95,90 mii lei fiind oferite tuturor participanţilor
- servicii neatribuite altor aliniate şi alte cheltueli,locaţiune,transport,protocol,a fost
executată suma de 516,59 mii lei.
-pentru cotizaţii în organizaţile din ţară şi a altor cheltueli curente s-a executat
suma de 19,30mii lei.
Toate cheltuelile au fost executate conform evenimentelor culturale desfăşurate în
or.Căuşeni în baza dispoziţiilor emise.
Programul

„Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă” include activitatea a 2

biblioteci, casa de cultură. In componenţa cheltuielilor executate sunt incluse:
-cheltuielile de personal
planul precizat

au fost executate în sumă de 161,22mii lei de

de 262,66mii lei, fiind asigurată achitarea cheltuielilor salariale

conform prevederilor legale.

-achitarea aîtor servicii(energia electrica si gaze naturale) au fost executate
în sumă de 51,31 mii lei faţă de planul precizat în sumă de 70,56 mii lei.

O R G 2 -1 1044
Grupa „Iluminarea străzilor”
Funcţia F I-F 3 -

0640

Subprogramul P I-P 2 - 7505
Activitatea P3- 00335
Pentru

întreţinerea G rupei „ Iluminarea străzilor” pentru

perioada de

gestiune 01.01.2022-30.09.2022 au fost executate:
-venituri finanţate de la buget în sumă de 927,27 mii lei faţă de planul precizat
de 1500,00 mii lei.
- clasa II-cheltuieli-au fost executate în sumă de 527,37 mii lei

ceea ce

constituie faţă de planul precizat în sumă de 803,60mii lei, a fost achitată energia
electrică la iluminarea străzilor din or.Căuşeni şi alte servicii.
- clasa III - active nefinanciare-au fost executate în sumă de 399,90 mii lei ceea
ce faţă de planul precizat în sumă de 696,40mii lei, fiind procurate materiale
electrice la iluminarea stradală pentru reparaţia şi extinderea lui pe mai multe străzi
din oraş ca str. I.Gagarin, str.Burebista,str.Ştefan cel M are 5,7, str. B.P. Haşdeu,
str.Alecco

Russo,str.Petru

Rareş

,str,Mitropolit Dosoftei,

str.Donici,

str.

C.

Negruzzi, str. C.Stamati,Calea Brezoii.Valea FIîrtopului,str.V.Berlinschi,lMai

O R G 2-11044
Grupa „Protecţia socială”
Funcţia F I-F 3 - 1099
Subprogramul P1-P2- 9019
Activitatea P3Pentru

00300, 00348, 00291

întreţinerea Grupei „ Protecţia socială” pentru perioâda de gestiune

01.01.2022-30.09.2022 au fost executate:

-venituri finanţate de la buget în sumă de 1138,82 mii lei faţă de planul precizat
în sumă de 1613,30 mii lei.
- clasa Il-cheltuieli-au fost executate în sumă de 741,40 mii lei ceea ce constituie
faţă de planul precizat în sumă de 1003,80 mii lei, pentru alimentaţia la cantina
socială pentru persoanele social vulnerabile, pentru ajutoare băneşti din fondul de
rezervă şi pentru fiecare copil nou născut. Toate ajutoarele sub formă bănească au
fost aprobate prin Deciziile Consiliului Orăşenesc Căuşeni.
- clasa III- active nefinanciare-au fost executate în sumă de 556,61 mii lei ceea
ce faţă de planul precizat în sumă de 803.50 mii lei, pentru procurarea pîinei
sociale a persoanelor în etate şi a cozonacului la sărbătorile pascale şi a
rechezitelor şcolare pentru începutul anului şcolar 2022-2023, care au fost oferite
familiilor socialmente vulnerabile şi monoparentale.
O RG2-11044
Grupa „Agricultura”
Funcţia F I-F 3-

0421

Subprogramul P 1-P2- 5105
Activitatea P3-

70350

Pentru Proiectuf'Căuşeni Agri Hub-Răcirea şi procesarea fructelor şi legumelor"
în cadrul facilităţii Primarii pentru Creşterea Econom ică finanţat de Uniunea
Europeană au fost executate cheltueli salariale angajaţilor din proiect pe perioada
determinată conform prevederilor le g a le -318,07mii lei,biletelor de avion pentru
delegaţi ,banere,lăzi,sacoşe,şorţuri,rollup -128,12mii lei,serviciilor de protocol cît
şi a altor servicii-341,19mii lei,

procurarea a 4 laptopuri conform planului din

proiect în sumă de 55,16mii lei,procurarea combustibilului în sumă de l,08m ii lei
Logoul proiectului-22,76mii lei.

Programul „ In v ă ţă m în f ’
Grupa „Educaţie tim purie”
Funcţia F1-F3-

0911

Subprogramul P I-P 2 - 8802
Activitatea P3-

00199, 00448

Pentru întreţinerea Programul „Învăţăm înt”

include activitatea a 6 instituţii

preşcolare. Scopul principal al programului este copii pregătiţi multilateral pentru
viaţă şi integrare în activitatea şcolară.
-V

.

Pentru întreţinerea instituţilor preşcolare pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022
au fost precizate mijloace în sumă de 375 10,71 mii lei, s-au executat în sumă de
24335,65 mii lei. Au fost executate:
-venituri finanţate de la buget în sumă de 23296,68mii lei ceea ce constiutie faţă
de planul precizat în sumă de 37744,91 mii lei.
-venituri încasări de la prestarea serviciilor cu plată în sumă de 1038,97mii lei
fată de planul precizat în sumă de 1765,80 mii lei.
- clasa II-cheltuieli-au fost executate în sumă de 18138,36 mii lei ceea ce fată
de planul precizat în sumă de 29179,05 mii lei,
Grădiniţa n r .l- plan precizat- 9113,93 mii lei ,executat-6228,44mii lei

A

încasări
de
la
prestarea
serviciilor cu plată
Remunerarea muncii,
contribuţii de asigurări sociale
obligatorii, indemnizaţie
pentru incapacitate temporara
de m unca
Serviciiţlumina,gaze,apa, alte
servicii comunale

Precizat pe an -Executat mii
mii lei
lei
525,90
291,42

Destinaţia
-

Salariul pentru
63,48 unităţi
5528,91

3814,76

1176,24

587,58

Servicii informaţionale şi
telecomunicaţie

7,60

3,94

Servicii neatribuite altor
aliniate

7,30

6,38

Formare profesională şi
deplasări de serviciu

5,50

5,19

9

Compensaţii baneşti/4000mii
lei cadrelor didactice ,c.f HG
nr.969/2018
Procurarea m aşinilor si
utilajelor
9

9

Reparaţia capitală a clădirilor

84,00

80,00

2,47

-

364,19

363,94

Perfecţionarea
cadrelor didactice
Materiale
didactice
4
Reparaţia grupei
crese et.2 si a
9

9

----------------------ТГГ-Г"

Procurarea uneltelor şi
sculelor, inventar
251,74

250,31

28,20

28,17

2,00

1,00

Procurarea altor mijloace fixe

Procurarea m edicam entelor

Procurarea materialelor de
construcţie şi uz gospodăresc
106,36

.

85,04

Alte materiale
16,00

16,00

1533,43

864,27

Procurarea produselor
alimentare

sistemului de
încălzire fostul
cetru alter ego
Dotarea grupei
reparate cu
mobilieru
necesar,Trimmer
Pro Craft,jaluzele
Procurarea
echipamentului
pentru sistemul de
internet
Medicamente
pentru acordarea
primului ajutor la
copil
Pentru întreţinerea
şi igenizarea
instituţiei cît şi a
reparaţilor
necesare,rechezite
de birou
Procurarea veselei
necesare pentru
grupe
Alimentarea
copiilor conform
normelor de
alimentaţie în
instituţile
preşcolare

G ră d in iţa nr.2-plan precizat -8990,67mii lei ,executat -5916,84mii lei
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încasări de la prestarea
serviciilor cu plată
Remunerarea
muncii,contribuţii de
asigurări sociale
obligatorii,indemnizaţie
pentru incapacitate

Precizat
pe an mii
lei
492,50

Executat
mii lei
312,05

Destinaţia

-

Salariul pentru 65,48
unităţi
4
5670,27

3961,78

..............

.... .... . --- ---

temporară de m uncă
Servicii(lumina,gaze,apa,
alte servicii comunale

1322,83

596,83

Servicii informaţionale şi
telecomunicaţie

7,60

3,94

Servicii neatribuite altor
aliniate

8,61

8,56

Formare profesională şi
deplasări de serviciu

3,90

0,96

Compensaţii banesti/4000
mii lei cadrelor didactice,
c .fH G nr.969/2018
Reparaţia capitală a
clădirii
Procurarea uneltelor şi
sculelor inventarului
Procurarea altor mijloace
fixe

Procurarea
m edicamentelor
Procurarea materialelor de
construcţie şi uz
gospodăresc
Alte materiale
Procurarea produselor
alimentare

-•

Perfecţionarea
didactice

cadrelor

Materiale didactice
84,00

84,00

105,50

105,38

42,74

41,60

158,30

158,21

2,00

-

105,65

45,89

15,00

14,00

1464,27

812,76

Reparaţia capitală a sălii de
sport
Procurarea
jaluzelelor,Trimmer
Pro
Craft
Procurarea
inventarului
sportiv pentru sala de
sport,echipamentul pentru
sistemului de internet

Pentru întreţinerea şi
igenizarea instituţiei şi a
reparaţilor
necesare,rechezite de birou
Procurarea veselei necesare
pentru grupe
Alimentarea
copiilor
instituţiei,conform
norm elor de alimentaţie în
instituţile preşcolare
>

G ră d in iţa nr.3-plan precizat- 4305,69 mii lei,executat- 2596,69 mii lei
________________________________________________________________________________________________________

Precizat
pe an
mii lei

Executat
mii lei

_____________ -__________ л

Destinaţia

______

încasări
de
la
prestarea serviciilor
cu plată
Remunerarea
muncii,
contribuţii
de asigurări sociale
obligatorii,
indemnizaţie pentru
incapacitate
temporara de m unca
Serviciiţ lumina, gaze
,apa, alte servicii
comunale
Servicii
informaţionale
şi
telecomunicaţie
Servicii neatribuite
altor aliniate
Formare profisională
şi deplasări de
serviciu
Compensaţii
baneşti/4000mii lei
cadrelor didactice,
c .fH G nr.969/2018
Procurarea maşinilor
si utilajelor

165,90

95,23

Salariul pentru 33,25 unităţi

2820,10

1894,30

759,70

286,32

7,60

3,91

8,50

3,45
Perfecţionarea cadrelor didactice

4,50

0,96
Materiale didactice

32,00

32,00

7,52

-

Procurarea uneltelor
sculelor,inventarului

17,74

2,74

Procurarea altor
mijloace fixe

11,00

10,79

Procurarea
medicamentelor

1,00

1,00

Procurarea
materialelor de
construcţie şi uz
gospodăresc
Alte materiale
Procurarea
produselor
alimentare

104,23

42,62

9,00

-

522,80

316,73

Trim m er Pro Craft
Procurarea echipamentului pentru
sistemul de internet
M edicam ente pentru acordarea
primului ajutor la copil
Pentru intreţinerea si igenizarea
instituţiei şi a reparaţilor
necesare,rechezite de birou

Alimentarea copiilor instituţiei
conform norm elor de alimentaţie în
instituţiie preşcolare

Grădiniţa nr. 4-p lan precizat- 4560,98 mii lei,executat- 3 091,32 mii lei

încasări
de
la
prestarea
serviciilor cu plată
Remunerarea muncii,
contribuţii de asigurări sociale
obligatorii, indemnizaţie
pentru incapacitate temporara
de m unca
Serviciiţlumina,gaze,apa, alte
servicii comunale

Precizat pe an
mii lei
191,20

Executat mii
lei
120,25

1945,01

707,37

258,82

Servicii informaţionale si
telecomunicaţie

6,00

3,96

Servicii neatribuite altor
aliniate

23,40

23,30

Formare profeisională şi
deplasări de serviciu

6,30

5,27

5

Compensaţii baneşti/4000mii
lei cadrelor didactice, c.f HG
nr.969/2018
Procurarea uneltelor ,sculelor
si inventarului
5

40,00

36,00

207,07

207,07

11,00

10,79

Procuraea altor mijloace fixe

Procurarea m edicam entelor

-

Salariul pentru
33,19unităţi
2752,12

5

Destinaţia

1,00

Perfecţionarea
cadrelor didactice
5

Materiale
didactice
Procurarea
mobilierului,
Trim m er Pro Craft
Echipamentul
pentru sistemului
de internet

-

Procurarea materialelor de
construcţie şi uz gospodăresc
67,82

41,70

159,00

159,00

Pregătirea proiectelor

Pentru întreţinerea
igenizarea
instituţiei şi
reparaţilor
necesare,rechezite
de birou
Proiectarea
acoperişului de tip
şarpantă şi

termoizolarea
faţadei
9

Procurarea produselor
alimentare
578,80

Alimentarea
copiilor instituţiei
conform normelor
de alimentaţie în
institutile
preşcolare

369,10

Grădiniţa nr. 6-plan precizat- 5213,93 mii lei,executat -2878,08 mii lei

încasări de la prestarea
serviciilor cu plată
Remunerarea
muncii,
contribuţii
de
asigurări
sociale
obligatorii,
indemnizaţie
pentru
incapacitate tem porara de
munca
Serviciiţlumina,gaze,apa,
alte servicii comunale
Servicii informaţionale
telecomunicaţie
9

Servicii
aliniate

neatribuite

Formare
profesionala
deplasări de serviciu

si
?

altor
şi

Compensaţii
baneşti/4000mii lei cadrelor
didactice,
c .f
HG
nr.96 9/2018
Procuraea,uneltei or
,sculelor şi inventarului
Procurarea
fixe

altor

mijloace

Procurarea materialelor de
construcţie
si
uz
gospodăresc
9

Precizat pe
an mii lei
215,70

Executat
mii lei
128,33

Destinaţia
-

Salariul
unităti

pentru

33,46

9

2718,41

1917,03

640,20

276,97

6,00

3,96

3,00

2,94

1,70

-

Materiale didactice
36,00

32,00

2,74

2,74

11,00

10,79

Echipamentul
pentru
sistemului de internet

14,90

Pentru
întreţinerea
igenizarea instituţiei şi
reparaţilor
necesare,rechezite
de
birou

9

55,98

Trim m er Pro Craft

Pregătirea proiectelor

Procurarea
alimentare

200,00

165,00

637,90

377,58

produselor

Proiectarea acoperişului
de
tip
şarpantă
şi
termoizolarea faţadei
Alimentarea
copiilor
instituţiei
conform
norm elor de alimentaţie
în instituţile preşcolare

Grădiniţa nr. 7-plan precizat- 5325,52 mii lei,executat -3624,28 mii lei

încasări de la prestarea
serviciilor cu plată
Remunerarea
muncii,
contribuţii
de
asigurări
sociale
obligatorii,
indemnizaţie
pentru
incapacitate tem porara de
munca
Serviciiţlumina, gaze, apa,
alte servicii comunale
Servicii informaţionale
telecomunicaţie
Servicii
aliniate

neatribuite

Formare profesională
deplasări de serviciu

şi

altor
şi

Compensaţii
banesti/4000mii lei cadrelor
didactice,
c .f
HG
nr.969/2018
Reparaţia
capitală
a
clădirilor
Reparaţia
capitală
a
construcţilor speciale
5

Procurarea

Precizat pe
an mii lei
174,60

Executat
mii lei
91,68

Destinaţia
>

-

Salariul pentru
33,19unităţi
2711,60

1877,16

1028,50

402,94

12,40

3,98

4,50

4,41

5,30

3,85

Perfecţionarea cadrelor
didactice
i

Materiale didactice
36,00

32,00

604,62

604,52

299,76

299,72

8,74

2,74

Reparaţia grupei şi
încăperilor
Reparaţia capitală a
gardului din grilaje
metalice şi montarea
porţilor intrarea centrală şi
de acces a transportului
pentru deservirea
instituţiei
T rim m er Pro Craft

uneltelor,sculelor
şi
inventarului
Procurarea altor mijloace
fixe
Procurarea medicam entelor

13,00

Procurarea materialelor de
construcţie
şi
uz
gospodăresc

Procurarea altor materiale
Procurarea
alimentare

13,00

1,00

-

62,78

40,99

2,82

-

produselor
534,50

297,55

Echipamentul pentru
sistemului de internet
M edicam ente pentru
acordarea primului ajutor
la copil
Pentru intreţinerea si
igenizarea instituţiei şi
reparaţilor
necesare,rechezite de
birou

Alimentarea copiilor
instituţiei conform
norm elor de alimentaţie în
instituţile preşcolare

Soldul mijloacelor băneşti la 30.09.2022 este de 10961524,47 lei.
Cerinţe la descrierea informaţiei din bilanţul contabil
Soldul de mijloace fixe la 30.09.2022 constituie 105917601,95 lei.
Cu titlu gratuit de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale au fost primite
produse alimentare, igienice, lengerie de pat, saltele, plapume, perne, îmbrăcăminte
pentru copii, femei, saci de dormit, ştergare, scutece, jucării în sumă de 639155,87
lei, pentru refugiaţii din Ucraina.
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru au fost primite hartă de perete,hartă de
contur,sticle de m em orie în sumă de 3744,881ei aparatului primăriei.
Consiliul Raional Căuşeni a fost primit un televizor în sumă de 43621ei.
Suma totală a produselor primite cu titlu gratuit fiind de 687972,40 lei.
Ca donaţii de mijloace fixe şi materiale circulante au fost primite în sumă
de 1552328,87 lei după cum urmează:
- cârduri de masă de la UP Servicii S.R.L.-588,001ei
- produse alimentare,igienice de la Regina Pacis-91550,021ei
-căsuţe în lemn pentru cîini de la Centrul Internaţional de Colaborare şi
Dezvoltare-629,61 lei

-pastă de dinţi, periuţe, saci pentru camping, îmbrăcăminte şi încălţăminte,
asortiment de conserve, articole pentru copii, asortiment de mîncare pentru
copii de la I.M.S.P.S.R.Căuşeni Ana şi Alexandru în sumă de -8610,921ei.
-ca donaţie de la un grup de părinţi a Grădiniţei nr.7 au fost primite bănci
şcolare 10 buc., scaune şcolare 24 buc., tablă şcolară 1 buc. în sumă de
3300,00 lei.
-Pampers

copii,

maturi

de

la Associazione

Intersos

Organizzazione

U m anitaria ONG suc.RM în sumă de -12207,901ei.
-Slănină cu carne ca susţinere la Hramul oraşului Căuşeni din 12iulie de la
S. A Elevator Kelley Grains Căuşeni în sumă -2870,001ei.
-Covor artificial Polytex Multi CR-27 de la Federaţia M oldovenească de
Fotbal АО M D în sumă de -698059,22lei.
-Comod,etajeră pentru materialele educatorului,etajera pentru jucării de la
S.C Vladiox S.R.L. pentru Grădiniţa nr.l în sumă de -3200,001ei.
-Rem orca pentru marfă (linie p.u sucuri din fructe proaspete) pentru toate
vehiculele m arca W NP SUSKI

TYP-SH2 de la Polonia Gimina(primăria)

Tarczyn în sumă de 197385,481ei conform cursului valutar de la B N M în
ziua devamării a monedei poloneze.
-Aparate industriale pentru prelucrarea legumelor şi fructelor(storcător
pentru sucuri proaspete) Presă de Tip PT-400 -1 buc,Chiuvetă cu M oară Tip
M T-100 -1 buc,M aşină de Spălat de înaltă Presiune -lb u c de la Polonia
Gimina(primăria) Tarczyn în sumă de 533927,721ei conform cursului valutar
de la B N M în ziua devamării a monedei poloneze.
Pentru I.M. Salubrizare şi Amenajare a fost transmis cu titlu gratuit var
nestins în sumă de 33000,00 lei.
Pe parcursul 01.01.2022-30.09.2022 la investiţii capitale în active în curs de
execuţie s-a executat suma de 1726658,OOlei ,extinderea reţelei de canalizare
5
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'

5

Căuşeni Noi,M ocana,V.Botnei et. 1, extinderea reţelei de canalizare Căuşeni Vechi
Gara Feroviară, Micro et.2, amenajarea complexului sportiv îyultifuncţional
M.Eminescu 24A şi construcţia tribunilor pentru spectatori,atit cît reactoalizînd
preţurile anului curent pentru a fi depuse la finaţare, proiectarea acoperişului şi

termoizolarea

faţadei

la Gimnaziul D.Cantemir,

termoizolarea

faţadei

Grădiniţă

nr.4,

nr.6,

proiectarea acoperişului

proiectarea

compexului

şi

sportiv

polivalent str.Unirii 17, proiectarea complexului multifuncţional sec.Căuşeni Vechi,
proiectarea curăţirea şi adîncirea albiei rîului Lunguţa în hotarele U T A Căuşeni şi a
albiei rîului B o tn a în Pc.0-Pc.25
în urma controlului din 22 august 2020, în baza raportului eliberat de
Inspecţia Finaciară din subordinea Ministerului Finaţelor sau depistat lipsuri la
materiale de construcţie în sumă de 721107,10 lei, betonieră-4399 lei, butoi20001ei, benzină-57250 lei care sunt remise Centrului Naţional Anticorupţie pentru
examinarea prismei procesual penale si procesual civile. Lipsurile în sumă de
8029,001ei (6829,001ei-motorina şi 1200,001ei-dulciuri) la m om ent sunt în proces
de cercetare la IP Căuşeni. în urma inventarierii la grădiniţa nr.7 în luna aprilie mai 2022, au fost depistate lipsuri la veselă, rechizite de birou, halat, cuverturi în
sumă de 3170,93 lei la şeful de gospodărie care trebuie să le achite.
Pe parcursul perioadei 01.01.2022-30.09.2022 sau acumulat venituri de
50210,91mii lei şi cheltueli in suma de 51335,61 mii lei ceea ce a dus la rezultatul
perioadei curente în sumă de 10961,52mii lei.
Acţiuni şi alte alte forme de participare in interiorul ţarii sunt în sumă de
23582,26 mii lei.
De credite bugetare sau împrumuturi pe parcursul perioadei 01.01.202230.09.2022 institutianu a beneficiat.
5

Form ulare de valoare sunt în sumă de 403,76 lei.
Cerinţe ta descrierea creanţelor si datoriilor, formate în autorităţile bugetare.
Datoriile creditoare la 01.10.2022 sînt în sumă de 395380,981ei. Cele mai
mari datorii creditoare la 01.10.2022 sunt la: S.R.L. Bestpartener -88716,54 lei,
I.M.Apa-CanalCăuşeni-55712,401ei,SRLStasAutolux -38000,OOleil.M. Salubrizare
şi Am enajare-34840,00 lei, IIŞchiopu Ludimila-32817,15 lei, l.C.S. Lapmol29273,891ei,I.C.S.PremierEnergyS.R.L.-234 05,191ei,S.R.L. SferaAutoprim
15420,001ei,SCSolgon-lSRL-14391,161eiI.M .RompetrolM oldova-14754,821ei
FranzeluţaS.A .-l4141,191ei,EcoAdvanceS.R.L.-13000,001ei,S.CSimdomita S.R.L12800,001ei,G.TBobicovAntonMihail-3456,001ei,SRLDorinţa-2508,001ei,Smart
GroupCom pany S R L -1000,001ei,Lucoil-MoldovaSRL-l 019,161ei,S. A.
M oldtelecom -125,481ei
în perioada 01.01.2022-30.09.2022 Primaria or.Căuşeni a achitat alte
despăgubiri la Premier Energy Distribution suma de 13419,^2 lei conform
tranzacţiei de împăcare n r .l l din 17.05.2022
Inform aţia privind personalul, cheltuielile, alţi indicatori relevanţi

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de
la bugetul orăşănesc Căuşeni pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 299,55
unităţi conform Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.9.1 din 26.11.2021 în
urmatoarea componenţă:
- Program -subprogram
- 8802 - educaţie timpurie

- 262,05

- 0301 - aparatul primrului - 34,5
- 8502 - biblioteci

- 2,0

- 8502 - căminul cultural - 1,0
Efectiv la sfârşitul perioadei - 264,75

unit, inclusiv:

- 8802 educaţie timpurie - 230,0 unit
- 0301 aparatul primarului - 32,0 unit
- 8502 -biblioteci - 2,0 unit
-8502- casa de cultură - 0,75 unit

Cheltuieli salariate au fo s t executate în fe lu l următor:
E ducaţia tim purie pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022 cheltuielile
salariale au constituit 15342839,96 lei, salariu mediu lunar pentru o unitate
constituie 7412,00 lei.
- aparatul

- pentru

perioada 01.01.2022-30.09.2022cheltuielile

salariale -

1636005,301ei, salariu mediu pentru 1 angajat pe 1 lună alcătuieşte -9077,531ei.
cultura - pentru

perioada 01.01.2022-30.09.2022cheltuielile

salariale -

161219,851ei, salariu mediu pentru 1 angajat pe 1 lună alcătuieşte -6513,93 lei.

Prim ar
C ontabil-şef

Anatolie Donţu
Olesea Procopenco
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