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Proiect 

DECIZIE Nr6/2 

din 01 octombrie 2019 

Cu privire la  modificarea Deciziei nr. 4/3 din 16 iulie 2019  

”Cu privire la modificarea bugetului primăriei  

com.Coşniţa pentru anul 2019” 

În conformitate cu art. 32 (1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „ Privind administraţia publică locală”, 

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetare nr.181 din 25.07.2014, art. 35 al Legii privind finanţele 

publice locale nr.397 din 16.10.2003, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr.112 din 

4 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303 din 31 

noiembrie 2018 (Monitorul Oficial nr.279-280 art.397 din 06.09.2019), Consiliul comunei Coşniţa, DECIDE: 

1. Se majorează partea de venituri  Cod ECO 191211 (Transferuri curente acordate cu destinație specială între 

bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special 

și complementar) – cu suma de 120,3 mii lei 

2. Se majorează partea de venituri  Cod ECO 144214 (Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 

interne pentru instituţiile bugetare) – cu suma de 379,11 mii lei, care reprezintă donaţiile voluntare pentru 

implementarea proiectului finanţat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD VII cu 

scopul asigurării contribuţiei Grupului Client. 

3. Se micşorează partea de venituri la Cod ECO 191214  (Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru alte competențe delegate) – cu suma de 192,6 mii lei 

4. Se micşorează partea de cheltuieli cu suma de 72,3 mii lei după cum urmează: 

4.1 Grădiniţa nr.1 Educaţie timpurie 

La K6 (ECO) 316110 cu suma de 40,0 mii lei 

La K6 (ECO) 314110 cu suma de 10,0 mii lei 

4.2 Aparatul primarului Coşniţa, Programul Exercitarea guvernării 

La K6 (ECO) 282100 cu suma de 17,0 mii lei 

La K6 (ECO) 314110 cu suma de 2,3 mii lei 

La K6 (ECO) 337110 cu suma de 3,0 mii lei 

5. Se alocă din soldul disponibil suma de 40,0 mii lei după cum urmează: 

5.1  La K6 (ECO) 291420 – 40,0 mii lei pentru contribuţia la proiectul finanţat de Unitatea Consolidată 

pentru Implementarea Proiectelor IFAD VII privind construcţia unui bazin de acumulare şi extinderea 

sistemului de irigare în comuna Coşniţa. 

6. Se majorează partea de cheltuieli Cod ECO 291420 - cu suma de 379,11 mii lei, care reprezintă contribuţia 

Grupului Client pentru implementarea proiectului finanţat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea 

Proiectelor IFAD VII. 
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7. Se modifică Anexele 1, 2, 3, 4 la decizia Consiliului local nr.4/3 din 16 iulie 2019, în conformitate cu 

prevederile pct.1,2,3 şi 4 al prezentei decizii. 

8. Executarea prezentei decizii, se pune în sarcina dnei Zapolschi Nadejda, contabil-şef a primăriei comunei 

Coşniţa. 

9. Controlul asupra executări prezentei decizii mi-l asum. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 
 

Secretarul consiliului local     Ina DANILOV 
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Denumirea Cod Eco Suma mii lei

I. VENITURI -total 1 21703,61

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 17467,50

II. CHELTUIELI-total 22020,11

II.1.CHELTUIELI 2 19007,81

II.2.ACTIVE NEFINANCIARE 3 3012,30

III.SOLD BUGETAR 1-(2+3) -316,50

Secretarul Consiliului

comunei Coşniţa

Anexa Nr.1, la decizia Nr       din 

                         a Consiliului com.Coşniţa

Indicatorii generali si sursele de finantare ale bugetului local
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Denumirea Cod Eco(K6) Suma mii lei

TOTAL 21703,61

Venituri proprii total, inclusiv: 4236,11

impozit pe venit retinut din salariu 111110 2239,2

impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaratiilor 

depuse 111121 52,5

impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara 

activitati independente in domeniul comertului 111124 5

impozit pe venit aferent operatiunilor de predare in posesie 

sau folosinta a proprietatii 111130 0,4

impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu 

exeptia gospodariilor taranesti
113110 189,8

impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la  

gospodariile taranesti 113120 38,9

impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea 

agricola 113130 15

impozitul funciar incasat de la persoanele fizice 113140 57,2

impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

113210 30,8

impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 24,1

impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre 

persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de 

intreprinzator din valoarea estimata a bunurilor imobiliare

113230 29,9

impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre 

persoanele fizice -cetatani  din valoarea estimata a 

bunurilor imobiliare 113240 7,4

impozit privat
113313 0,5

taxa de piata
114411 4

taxa p/u amenajarea teritoriului 114412 69,8

tava p/u dispozitivele publicitare 114415 5

taxa p/u unitatile comerciale si/sau de prestari de serviciu

114418 128,7

taxa p/u cazare 114421 19,7

taxa p/u patenta de intreprinzator 114522 10,6

arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in 

bugetul local de nivelul I 141522 25,8

arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola 

incasat in bugetul local de nivelul I 141533 8,7

plata p/u certificatele de urbanism si autorizarile de 

construire sau desfiintare in bugetul loca de nivelul I 142215 2

Anexa Nr.2, la decizia Nr.       din 

                               a Consiliului com.Coşniţa

Componenţa veniturilor bugetului local
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amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul 

local de nivelul I 143130 1

alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I
145142 10

incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 802

plata p/u locatiunea bunurilor patrimoniului public
142320 79

donaţii voluntare p/u cheltuieli capitale din surse interne 

p/u institutiile bugetrae 144214 379,11

Transferuri total, inclusiv:
17467,5

transferuri curente primite cu destinatie speciala intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I p/u 

invatamintul prescolar ,primar,secundar general,special si 

complementar(extrascolar) 191211 8098,5
transferuri curente primite cu destinatie speciala intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I p/u alte 

competente delegate 191214 106,0

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru 

infrastructura drumurilor 191216 694,1

transferuri curente primite cu destinatie generala intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I 191231 724,1

191239 501,5

Transferuri curente primite cu destinatie speciala între 

bugetele locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I în 

cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 193111 7343,3

Secretarul Consiliului 

comunei Coşniţa I,Danilov
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Denumirea Cod Suma mii lei

Cheltuieli curente,in total 22020,11

inclusiv :cheltuieli de personal 21 8468,20

Grupa principala: Servicii de stat cu destinatie generala 01

Resurse total 1924,1

Resurse generale 1 1921,2

Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare 2 2,9

Cheltuieli ,total 1924,1

programul/subprogramul-Executarea guvernarii 0301 1844,1

programul/subprogramul-Gestionarea fondului de rezerva si de 

interventie 0802 80

Grupa principala-Aparare nationala 02

Resurse total 2,1

Resurse generale 1 2,1

Cheltuieli ,total 2,1programul/subprogramul-Servicii de suport in domeniul apararii 

nationale 3104 2,1

Grupa principala-Servicii in domeniul economiei 04

Resurse total 1118,21

Resurse generale 1 739,1

Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare 0

Donaţii voluntare 379,11

Cheltuieli ,total 1120,21

programul/subprogramul-Administratia patrimoniului de stat 5009 -2

programul/subprogramul-politici si management in domeniul 

comertului,alimentatie publica si prestari servicii 5014 10

programul/subprogramul-Dezvoltarea drumurilor 6402 733,1

programul/subprogramul 379,11

Grupa principala:Gospodaria de locuinte si si gospodaria 

serviciilor comunale 06

Resurse total 1021,2

Resurse generale 1 1017,2

Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare 2 4

Cheltuieli ,total 1021,2

programul/subprogramul-Dezvoltarea gospodariei de locuinte si 

serviciilor comunale 7502 394,7

programul/subprogramul-Aprovizilonare cu apa si canalizare 7503 371,5

programul/subprogramul-iluminare stradala 7505 255

Resursele si cheltuielile bugetului local conform 
 clasificaţiei funcţionale şi pe programe.

                       Anexa Nr.3, la decizia Nr.        din 

                                                                            a Consiliului com.Coşniţa
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Grupa principala:Cultura,sport,tineret,culte si odihna 08

Resurse total 803,8

Resurse generale 1 757,2

Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare 2 46,6

Cheltuieli ,total 803,8

programul/subprogramul-Dezvoltare a culturii 8502 602,1

programul/subprogramul-odihna si agrement 8506 9

programul/subprogramul-Sport 8602 192,7

Grupa principala:Invatamint 09

Resurse total 9805,4

Resurse generale 1 9056,9

Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare 2 748,5

Cheltuieli ,total 9805,4

programul/subprogramul-Educatie timpurie 8802 7311,1programul/subprogramul-Educatia extrascolara si sustinerea elevilor 

dotati 8814 2494,3

Grupa principala:Prorectie sociala 10

Resurse total 7343,3

Resurse generale 1 7343,3

Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare 2

Cheltuieli total 7343,3

programul/subprogramul-Compensarea cheltuielilor energetice 9030 7343,3

Secretarul Consiliului

comunei Coşniţa I.Danilov
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Denumirea

Cod  Eco 
(K6)

Suma mii 
lei

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de 
stat si bugetele locale de nivelul I p/u invatamintul prescolar 

,primar,secundar general, special si complementar(extrascolar)
191211 8098,5

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul I p/u alte competente delegate
191214 106,0

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de 

stat si bugetele locale de nivelul Ipentru infrastructura drumurilor

191216 694,1

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de 
stat si bugetele locale de nivelul I 

191231 724,1

Alte transferuri cu destinatie generala

191239 501,5

Transferuri curente primite cu destinatie speciala între bugetele 

locale de nivelul II si bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi 
administrativ-teritoriale 193111 7343,3

Total 17467,5

                   Transferurile de la alte bugete

                   a Consiliului com.Coşniţa

Anexa Nr. 4   la decizia Nr.     din 
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