PROIECT – DECIZIE

nr. 3/1 din 21 mai 2020

„Cu privire la identificarea sectoarelor de drum din comuna Ţipala
care urmează a fi reparate din fondul rutier în anul 2020”
Avînd în vedere informaţia prezentată de primarul comunei Ţipala privind sectoarele
de drum care urmează a fi reparate din mijloacele financiare alocate din fondul rutier, în
temeiul art.14 al Legii privind aministrația publică locală nr.436/2006, avînd în vedere
prevederile Legii drumurilor nr. 509/1995, Legii nr. 172/2019 pentru aprobarea bugetului de
stat pentru anul 2020,
Consiliul comunal Țipala
DECIDE :
1. Se identifică următoarele sectoare de drum care urmează a fi reparate din sursele financiare
alocate din fondul rutier pentru anul 2020, după cum urmează:
Satul Ţipala :
- Str. Măcieşului (variantă albă) – 75 000
- Str. Alexandru cel Bun (variantă albă) – 60000
- Str. Dacia (betonarea gropilor) – 54 000 lei
- Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt (trotuar)- 30 000 lei
Satul Budăi :
- Str. Tineretului (variantă albă) 150 000 lei
2. Se aprobă rezerva de 200 000 lei pentru procurarea pietrişului şi arendarea utilajului
necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie.
3. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii este primarul com. Ţipala, dl.
Bivol Silviu.
Președintele ședinței
Secretarul consiliului

Bezerdic Zinaida

NOTĂ INFORMATIVĂ
La proiectul de decizie Cu privire la identificarea sectoarelor de drum din comuna Ţipala
care urmează a fi reparate din fondul rutier în anul 2020
Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020 pentru comuna Ţipala, din fondul rutier, a fost
alocată suma de 509 mii lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale.
Astfel vin cu propunerea de a repartiza suma de 509 mii în felul următor:
Satul Ţipala
- Str. Măcieşului (variantă albă) – 145 m.l – 4m x 130 lei =75 000 lei
- Str. Alexandru cel Bun (variantă albă) – 130 m.l. – 3,5 m x 130 = 60 000 lei
- Str. Dacia (betonarea gropilor) – 135 m 2 = 54 000 lei
- Str. Ştefan cel Mare şi Sfînt (trotuar)- 180 m.l -1,2 m x 0,15 - 30 000 lei (pentru
procurearea betonului)
Satul Budăi
- Str. Tineretului –– 290 m.l – 4 m x 130 lei = 150 000 lei
Primar

Bivol Silviu

1

PROIECT – DECIZIE

nr. 3/2 din 21 mai 2020

“Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale”
Avînd în vedere cererea înaintată de SRL “Agro- Riesling” privind scutirea de la plata
taxei pentru unităţile comerciale pentru trimestrul unu şi doi, anul 2020, în temeiul art.14,
alin. (1), lit. a) al Legii privind aministrația publică locală nr.436/2006, art. (296), lit.a) din
Codul fiscal nr. 1163/1997 al Republicii Moldova, luînd în consideraţie starea de urgenţă
declarată pe teritoriul Republicii Moldova în baza Hotărîrii Parlamentului nr. 55/2020,
Consiliul comunal Țipala
DECIDE :
1. Se scuteşte de taxa pentru unităţile comerciale SRL “Agro- Riesling” pentru
trimestrul unu şi doi de activitate, anul 2020.
2. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama dlui
primar, Bivol Silviu.
Președintele ședinței
Secretarul consiliului

Bezerdic Zinaida

NOTĂ INFORMATIVĂ
Asupra proiectului de decizie “Cu privire la scutirea
de taxa pentru unităţile comerciale”
Avînd în vedere cererea înaintată de SRL “Agro- Riesling” privind scutirea de la
plata pentru unităţile comerciale pentru trimestrul unu şi doi, anul 2020 şi competențele de
bază a Consiliului local, anume cele prevăzute în Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administrația publică locală art. 14 alin. (2) lit. a) ”...... decide punerea în aplicare şi
modificarea în limetele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a
termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului
bugetra....” a fost elaborat proiectul de decizie “Cu privire la scutirea de la taxa pentru
unităţile comerciale”
La elaborarea proiectului de decizie “Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile
comerciale” s-a luat în consideraţie Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declarea
stării de urgenţă pe teritoriul Republicii Moldova şi s-a ţinut cont de prevederile art. (296),
lit.a) din Codul fiscal nr. 1163/1997 al Republicii Moldova, art. 6 lit „h”, atrt. 35 alin. 4 şi art
37 alin. 6 ale Legii Nr.100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”.
Proiectul de decizie “Cu privire la scutirea de taxa pentru unităţile comerciale”, se
prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi aprobare în şedinţă.
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PROIECT – DECIZIE

nr. 3/3 din 21 mai 2020

„Cu privire la corelarea bugetului comunei Ţipala aprobat pentru anul 2020”
În legătura cu adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.172 din 19.12.2019 si
in conformitate cu art.55(alin.5), art.58, alin.(1) al Legii finanţelor publice si responsabilitatii
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art.23 din Legea nr. 397- XV din 16.10.2003
privind finanţele publice,
Consiliul comunal Țipala
DECIDE :
1. Se aproba corelarea bugetului Primariei Tipala pe anul 2020, la venituri in suma de
103.7 mii lei si la cheltuieli in suma de 103.7 mii lei (anexa nr.1).
2. Responsabilitatea pentru indeplinirea Deciziei se atribuie d-nei M.Niculai, contabil
sef.
Președintele ședinței
Secretarul consiliului

Bezerdic Zinaida
Anexa nr.1
la decizia nr.11-01 din 30.12.2019

Anexele la decizia nr. 10-07 din 20.12.2019 cu privire la aprobarea
bugetului comunei Ţipala pe anul 2020 se modifica si se complecteaza
dupa cum urmeaza:
1)
Anexa nr.1 va avea urmatorul cuprins:
Sinteza indicatorilor generali si sursele de finantare ale bugetului local a
Primariei Tipala
Denumirea
I.VENITURI, total (9487.8+87.6+103.7)
Inclusiv transferuri de la bugetul de stat
II.CHELTUIELI, total (9487.8+87.6+103.7)
II.1.Cheltuieli, total
II.2Active nefinanciare,
III.SOLD BUGETAR

Cod ECO
1
2+3
2
3
1-(2+3)

Anexa nr.3 va avea urmatorul cuprins:
Transferurile de la bugetul de stat
catre bugetul comunei Ţipala pentru anul 2020
Cod
Denumirea
Eco
Transferuri cu destinație speciala (invatamint)
191211
Transferuri cu destinație speciala (inffrastructura
191216
drumurilor)

Suma, mii lei
9678.8
7117.8
9678.8
7812.2
1866.6
0

2)

3

Suma,
mii lei
5066,4
509,5

Transferuri cu destinație generală
Transferuri cu destinație speciala (cheltuieli capitale)
Alte transferuri curente cu destinatie speciala
Total transferuri

191231
191220
191239

1350,6
87.6
103.7
7117.8

3)
Anexa nr.4 va avea urmatorul cuprins:
Resursele si cheltuielile bugetului local comunei Ţipala pentru anul 2020
Cod ECO
Denumirea
(2+3)
Total
(2+3)-3192
Cheltuieli recurente, in total
Cheltueli de personal, in total
21
Investitii capital, in total
3192
Servicii de stat cu destinaţie generală
Resurse, total
Resurse generale
S1
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
S2
bugetare
Cheltuieli, total
Activitatea autorității publice locale
Alte servicii generale(gestiune)
Apărare naţională
Resurse, total
Resurse generale
S1
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
S2
bugetare
Cheltuieli, total
Servicii de suport în domeniul apărării
naționale
Transport rutier
Resurse, total
Resurse generale
S1
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
S2
bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea drumurilor
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria
serviciilor comunale
Resurse, total
Resurse generale
S1
4

Cod
Cod
functional programe

01

Suma,
mii lei
9678.8
9591.2
5198.7
87.6
1752.3
1752.3
1740.3
12.0

0301
0301
02

1648,6
1580.0
172.3
2.5
2.5
2.5

2.5
3104
04

509.5
509.5
509.5

6402
06

2.5

509.5
509.5
1207.6
1207.6
497.6

Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi
serviciilor comunale
Aprovizionarea cu apă și canalizare
Iluminarea stradala
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
bugetare
Cheltuieli, total
Biblioteca
Casa de cultura
Sport
Învățămînt
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritatile/ instituţiile
bugetare
Cheltuieli, total
Educație timpurie
Executor :M. Niculai

S2

690.00
1100.0
7502

257.6

7503
7505

710.0
240.0
770.3
770.3
770.3

08
S1
S2

S1

770.3
195.8
524.5
50.0
5436.6
5436.6
5116.4

S2

320.2

8502
8502
8602
09

8802

5436.6
5436.6

NOTA INFORMATIVA
1. Prin Legea nr.61 din 23.04.2020 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru
anul 2020 nr. 172/2019 au fost majorate transferurile de la bugetul de stat catre
Primaria Tipala în suma de 103.7 mii lei, la alte transferuri curente primite cu
destinatie generala, care vor fi repartizate la Aparatul primariei, pentru reparatia
capitala a scarilor si a pavajului din faţa cladirii.
2. Repartizarea initiala prin decizia 10-07 din 20.12.2019 cu modificarile ulterioare
Anexa nr.1
la decizia Consiliului local nr.10-07 din 20.12.2019
Sinteza indicatorilor generali si sursele de finantare ale bugetului local
a Primariei comunei Tipala
Denumirea
Cod ECO
Suma, mii lei
I.VENITURI, total
1
9575.1
Inclusiv transferuri de la bugetul de stat
7014.1
II.CHELTUIELI, total
2+3
9575.1
II.1.Cheltuieli, total
2
7708.5
5

II.2Active nefinanciare, total
III.SOLD BUGETAR

3
1-(2+3)

1866.6
0

Anexa nr.3
la decizia Consiliului local
nr. 10-07 din 20.12.2019

Denumirea

Transferurile de la bugetul de stat
Catre bugetul comunei Ţipala pentru anul 2020
Cod Eco
Suma, mii lei

Transferuri cu destinație specială (invatamint)
Transferuri cu destinație specială (inffrastructura
drumurilor)
Transferuri cu destinație generală
Transferuri cu destinație specială (cheltuieli capitale)
Total transferuri

191211
191216

5066,4
509,5

191231
191220

1350,6
87.6
7014.1

Anexa nr.4
la decizia Consiliului local
nr. 10-07 din 20.12.2019
Resursele si cheltuielile bugetului local comunei Ţipala pentru anul 2020
Cod
Cod
Cod
Suma,
Denumirea
ECO functional programe
mii lei
(2+3)
Total
9575.1
(2+3)9575.1
Cheltuieli recurente, in total
3192
Cheltueli de personal, in total
21
5198.7
Investitii capital, in total
3192
87.6
Servicii de stat cu destinaţie generală
01
1648,6
Resurse, total
1648,6
Resurse generale
S1
1606,6
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
S2
12.0
bugetare
Cheltuieli, total
1648,6
0301
1476,3
Activitatea autorității publice locale
0301
172.3
Alte servicii generale(gestiune)
Apărare naţională
02
2.5
Resurse, total
2.5
Resurse generale
S1
2.5
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
S2
bugetare
Cheltuieli, total
2.5
3104
2.5
Servicii de suport în domeniul apărării
6

naționale
Transport rutier
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea drumurilor
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria
serviciilor comunale
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
bugetare
Cheltuieli, total
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi
serviciilor comunale
Aprovizionarea cu apă și canalizare
Iluminarea stradala
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
bugetare
Cheltuieli, total
Biblioteca
Casa de cultura
Sport
Învățămînt
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autoritatile/ institutiile
bugetare
Cheltuieli, total
Educație timpurie
Executor :M. Niculai

04

509.5
509.5
509.5

S1
S2
6402
06

509.5
509.5
1207.6

S1

1207.6
497.6

S2

690.00
1100.0
7502

257.6

7503
7505

710.0
240.0
770.3
770.3
770.3

08
S1
S2

S1

770.3
195.8
524.5
50.0
5436.6
5436.6
5116.4

S2

320.2

8502
8502
8602
09

8802
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5436.6
5436.6

PROIECT – DECIZIE

nr. 3/4 din 21 mai 2020

“Cu privire la examinarea cererii înaintate
de veteranii de război din comuna Ţipala”
Avînd în vedere cererea înaintată de veteranii războiului din Transnistria, în temeiul
art.14, alin. 2) al Legii privind aministrația publică locală nr.436/2006,
Consiliul comunal Țipala
DECIDE :
1. Se scutesc, în mărime de 50 % de la plata pentru apa consumată, persoanele indicate în
anexa nr. 1.
2. Se scutesc, în mărime de 50% de la plata pentru alimentaţia copiilor minori în
Instituţiile de Educaţie Timpurie persoanele indicate în anexa nr. 2.
3. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii se numeşte dna. Niculai
Maria, contabil şef
4. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama dlui
primar, Bivol Silviu.
Președintele ședinței
Secretarul consiliului

Bezerdic Zinaida

PROIECT – DECIZIE

nr. 3/5 din 21 mai 2020

“Cu privire la desemnarea reprezentantului
consiliului comunal Ţipala în instanţele de judecată”
În temeiul art.14, alin. (1) lit. w) al Legii privind aministrația publică locală
nr.436/2006,
Consiliul comunal Țipala
DECIDE :
1. Se desemnează dl. Silviu Bivol, primarul comunei Ţipala, reprezentantul consiliului
comunal Ţipala în instanţele de judecată.
2. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama dlui
primar, Bivol Silviu.
Președintele ședinței
Secretarul consiliului

Bezerdic Zinaida

PROIECT – DECIZIE

nr. 3/6 din 21 mai 2020

„Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a satului Țipala, rl. Ialoveni”
În temeiul prevederilor Legeii nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate
publică și delimitarea lor, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998,
art.14 alin. (1) din Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,
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Consiliul comunal Țipala
DECIDE :
1. Se delimitează terenul proprietate publică a satului Țipala, raionul Ialoveni cu
suprafaţa de 1,1330 ha, număr cadastral 55315041037, situat în extravilanul satului
Ţipala, cu destinaţia agricolă, domeniu public.
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni înregistrarea terenului delimitat.
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama d-lui Bivol Silviu,
primar.
Președintele ședinței
Secretarul consiliului

Bezerdic Zinaida

PROIECT – DECIZIE

nr. 3/7 din 21 mai 2020

„Cu privire la rectificarea bugetului si repartizarea soldului disponibil pentru anul 2020”
În corfomitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la
administraţia publică locală, art.24 ale Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale consiliul comunei Ţipala,
Consiliul comunal Țipala
DECIDE :
1. Se operează urmatoarele rectificari si modificări în bugetul anului 2020 :
Cod
Eco

Institutia /Denumirea cheltuielilor
1.1.Se aloca din soldul disponibil, total
Inclusiv:
Aprovizionarea cu apă și canalizare (F3-630, P1P2 – 7503, P3-431)
Reparatia capitala a pompelor fintinilor arteziene
1.2. Se modifica bugetul la cheltuieli dupa cum urmeaza:
Amenajarea teritoriului (F3-620,P1P2 -7502,P3-333)
Schimbarea transformatorului la retelele electrice la Budai (cimitir)
Procurarea terenului pentru extinderea cimitirului in s. Budai

95000

312120

95000

319240
317110

-40000
40000

2.Responsabil pentru indeplinirea Deciziei se atribuie d-nei M.Niculai, contabil sef
Nota informativa :
Sold disponibil la 15.05.2020 – 182 000 lei

Președintele ședinței
Secretarul consiliului

Bezerdic Zinaida
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Suma

