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PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 1 

Cu privire la  executarea bugetului comunei Ţipala pe anul 2022 
 

Consiliul comunei Ţipala,  

 Avînd in vedere: 

- Raportul prezentat  privind executarea bugetului Primariei Tipala pentru anul 2022; 

- Informatia ce se contine in anexele 1-3, parti componente ale deciziei; 

- Prevederile art. 14 a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 

- Prevederile  art.24 a Legii nr.181 din 25.07.2014  privind finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetare,  Consiliul comunei Ţipala,  

DECIDE: 

 

1. Se aprobă executarea bugetului Primariei Tipala  pentru  anul 2022 (anexele 1-3).  
                              Anexa 1 

la decizia consiliului local 

nr.1/1  din 09.02.2023 

Informatie cu privire la executarea veniturilor   bugetului  

Primariei Tipala pe anul 2022 
(lei) 

Denumirea Cod Aprobat 
Precizat pe 

an 

Executat 

anul curent 

Executat fata de precizat 

devieri 

(+/-) 
in %% 

1 2 3 4 5 6 7 

I. VENITURI  1 
10 

627500,00 
12298700,00 12341556,00 42856,00 100,32 

Impozit pe venitul 

retinut din salariu 
111110 1 491 200,00 1 649 100,00 1 758 180,15 

109 

080,15 
106,61 

Impozit pe venitul PF 

spre plata/achitat 
111121 60 000,00 158 000,00 162 912,79 4 912,79 103,11 

Imp pe ven PF ce desf 

activ ind in domen 

comert 

111124 11 000,00 11 000,00 6 000,00 
-5 

000,00 
54,55 

Impozit pe venitul 

aferent operatiunilor 

de predar 

111130 1 000,00 1 000,00 3 640,00 2 640,00 >200 

Impozitul funciar al 

persoanelor juridice si 

fizice in calitate de 

intreprinzator 

113161 27 200,00 32 200,00 38 196,35 5 996,35 118,62 

Impozitul funciar al 

persoanelor fizice-

cetateni 

113171 226 400,00 236 400,00 241 784,33 5 384,33 102,28 

Impozitul pe bunurile 

imobiliare ale 

persoanelor j 

113210 107 000,00 565 800,00 586 440,15 
20 

640,15 
103,65 

Impozitul pe bunurile 

imobiliare ale 

persoanelor f 

113220 23 100,00 48 100,00 52 173,44 4 073,44 108,47 

Impozitul pe bunuri 

imobiliare achitat de 

persoane 

113230 13 500,00 13 500,00 16 072,35 2 572,35 119,05 

Impozitul pe bunurile 

imobiliare achitat de 

catre 

113240 37 800,00 37 800,00 33 436,75 
-4 

363,25 
88,46 

Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului 

114412 15 000,00 15 000,00 18 115,48 3 115,48 120,77 

Taxa pentru unitatile 

comerciale 
114418 35 000,00 35 000,00 49 155,92 

14 

155,92 
140,45 

Taxa pentru patenta de 

intreprinzinzator 
114522 3 000,00 3 000,00 1 540,00 

-1 

460,00 
51,33 
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Arenda teren cu destin 

agric incasata in BL 

1 

141522 40 000,00 40 000,00 53 541,59 
13 

541,59 
133,85 

Taxa de organizare a 

licitatiilor si loteriilor 
142211 2 000,00 2 000,00 1 200,00 -800,00 60,00 

Plata pentru 

certificatele de 

urbanism BL1 

142215 500,00 500,00 1 350,00 850,00 >200 

Incasari de la prestarea 

serviciilor cu plata 
142310 1 190 300,00 1 367 300,00 1 409 095,92 

41 

795,92 
103,06 

Plata pentru locatiunea 

bun patrimoniului 

publ 

142320 7 000,00 21 000,00 18 838,37 
-2 

161,63 
89,71 

Donatii voluntare 

pentru cheltuieli 

capitale din s 

144214 0,00 525 200,00 351 790,51 
-173 

409,49 
66,98 

Alte venituri incasate 

in bugetele locale de 

nivel 

145142 3 000,00 475 500,00 441 828,46 
-33 

671,54 
92,92 

Total venituri proprii  3294000,00 5237400,00 5245292,56 7892,56 
100,15 

 

Transferuri curente 

primite cu destinatie 

speciala 

191211 6 273 000,00 7 242 900,00 7 242 900,00 0,00 100,00 

Transferuri curent dest 

intre bs si bl niv1 

drum 

191216 1 142 000,00 1 142 000,00 1 141 999,73 -0,27 100,00 

Transferuri curente 

primite cu destinatie 

generala 

191231 1 193 300,00 1 193 300,00 1 193 300,00 0,00 100,00 

Transferuri capitale 

primite cu destinatie 

special 

191420 0,00 54 000,00 54 000,00 0,00 100,00 

Transferuri curente 

primite cu destinatie 

speciala 

193111 0,00 3 969 600,00 3 969 463,97 -136,03 100,00 

Transferuri capitale 

primite cu destinatie 

special 

193120 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 100,00 

Total 

transferuri 
  8608300,00 13691800,00 13691663,70 -136,30 100,00 

  11902300,00 18929200,00 18936956,26 7756,26 100,04 

 

 

Anexa 2 

la decizia consiliului local 

nr. 1/1 din 09.02.2023 

Informatie despre executarea cheltuielilor bugetului  

Primariei Tipala sub aspect economic   pe anul 2022 
(lei) 

Denumirea 
Cod 

 
Aprobat 

Precizat 

pe an 

Executat 

anul 

curent 

Executat fata de precizat 

devieri (+/-) in %% 

CHELTUIELI 2 
8 513 

700,00 

10 136 

800,00 

9 896 

650,88 
-240 149,12 97,63 

Cheltuieli personal 21 
5 849 

000,00 

6 060 

900,00 

6 019 

435,67 
-41 464,33 99,32 

Bunuri si servicii 22 
2 234 

600,00 

3 168 

500,00 

3 035 

131,44 
-133 368,56 95,79 

Prestatii sociale 27 
104 

100,00 

317 

600,00 

288 

569,58 
-29 030,42 90,86 

Alte cheltuieli 28 
326 

000,00 

589 

800,00 

553 

514,19 
-36 285,81 93,85 
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 ACTIVE 

NEFINANCIARE 

3 3 388 600,00 9 400 000,00 9 088 049,81 -311 950,19 96,68 

Mijloace fixe 31 
1 660 

900,00 

7 896 

500,00 

7 730 

285,86 
-166 214,14 97,90 

Stocuri de materiale 

circulante 
33 

1 727 

700,00 

1 663 

500,00 

1 531 

895,40 
-131 604,60 92,09 

Active neproductive 37 0,00 
-160 

000,00 

-174 

131,45 
-14 131,45 108,83 

Total cheltuieli si active 

nefinanciare 
 

11 902 

300,00 

19 536 

800,00 

18 984 

700,69 
-552 099,31 97,17 

 

Anexa 3 

la decizia consiliului local 

nr.1/1  din 09.02.2023 

Informatie despre executarea cheltuielilor bugetului  

Primariei Tipala sub aspect functional  pe anul 2022 
(lei) 

Denumirea 

tipului de 

instituţii 

F1-

F2 

P1-

P2 

Aproba

t pe an 

(lei) 

Preciza

t pe an  

(lei) 

Cheltuiel

i 

(lei) 

Executat față de 

precizat 

Divier

i (+,-) 

In %% 

Aparatul  

primariei 
111 0301 

2 016 

400 

2 093 

200 

1 951 

492 

-141 

708 
93,2 

Armata  

nationala 
259 3104 2 500 2 500 806 -1 694 32,2 

Servicii de 

pompieri şi 

salvatori 

321 3702   
112 

200 
109 592 -2 608 97,7 

Transport 

rutier 
451 6402 

1 142 
000 

3 891 
500 

3 787 
554 

-103 
946 

97,3 

Amenajarea 

teritoriului 
620 7502 

320 

000 

714 

000 
666 835 

-47 

165 
93,4 

Aprovizionare

a cu apa 
630 7503 

760 

000 

2 500 

200 

2 463 

129 

-37 

071 
98,5 

Iluminarea 

stradala 
640 7505 

300 

000 

368 

000 
340 555 

-27 

445 
92,5 

Servicii de 

sport şi cultură 

fizică 

812 8602 75 000 37 000 
34 199 

-2 801 92,4 

Biblioteca 820 8502 
198 

700 

187 

700 144 894 
-42 

806 
77,2 

Casa de 

cultura 
820 8502 527 

400 

2 232 

200 

2 217 

070 
-15 

130 
99,3 

Educatie 

timpurie 
911 8802 

6 560 

300 

7 530 

200 

7 415 

105 

-115 

095 
98,5 

Protecţie 

socială 

107

0 

 901

2 
  28 100 27 600 -500 98,2 

Active 

nefinanciare 
169 

 080

8 
  

-160 

000 
-174 131 

-14 

131 

108.83

  

total     
11 902 

300 
19 536 

800 
18 984 

700 
-552 
100 

97,2 
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Raportul  narativ 

privind  executarea  bugetului  pe   anul 2022 

PRIMARIA COMUNEI TIPALA 
 

I. Descrierea generală  despre executarea bugetului  

 

1. Partea de venituri  

     Partea de venituri a bugetului comunei Tipala pe anul 2022 a fost executată în sumă de 18936956 lei la 

nivel de 100 la sută faţă de planul precizat pe această perioadă în sumă de 18929200  lei. 

 

Structura executării bugetului comunei Tipala pe sursele principale de venituri  

 pe anul 2022 se caracterizează prin următorii indicatori: 

( lei) tabelul nr.1 

Specificaţ

ia 

Planul precizat pe anul 2022 Executat  

(realizări) 

Devieri 

(+; -) 

 

Nivelul 

executări

i (%) 

Suma  

 

Ponderea (%) Suma  

 

Ponderea 

(%) 
  

Venituri 

total 

19536800 100,0 18936956 100,0 7756 100 

Încasări directe 

şi integrale ale 

impozitelor, 

taxelor şi altor 

venituri 

(venituri 

proprii) 

5237400 

 

27.67 5245292 27.7 7892 100.1 

transferuri  13691800 72.33 13691664 72.3 -136 100 

 

Încasările la capitolul „Mijloace din vânzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică” la 

situaţia din 31.12.2022 sint 174131 lei, planul abrobat pe perioada de gestiune  fiind de 160 000. 

2. Partea de cheltuieli  

        Cheltuielile bugetului comunei Tipala  pe perioada de gestiune a fost executată în sumă de 9 896 650 

lei sau la nivel de 97.6 % din prevederile planului precizat  pe anul 2022 in suma de  10 136 800 lei   .  

Activele nefinanciare s-au executat în sumă de 9 088 049 lei fiind utilizate alocaţiile prevăzute pe 

perioada de gestiune la nivel de 96.68 la sută. din prevederile planului precizat  pe anul 2022 in suma de  

9 400 000 lei. 

Executarea bugetului Primăriei comunei Tipala pe grupe şi tipuri de instituţii  

pentru trimestru 3 a anului 2022 

tabelul nr.2 
Denumirea 

tipului de 

instituţii 

F1-F2 P1-P2 Aprobat pe 

an (lei) 

Precizat 

pe an  

(lei) 

Cheltuieli 

(lei) 

Executat față de 

precizat 

Divieri 

(+,-) 

In 

%% 

Aparatul  

primariei 
111 301 

2 016 

400 

2 093 

200 

1 951 

492 

-141 

708 
93,2 

Armata  

nationala 
259 3104 2 500 2 500 806 -1 694 32,2 

Servicii de 

pompieri şi 

salvatori 

321 3702   112 200 109 592 -2 608 97,7 

Transport rutier 451 6402 
1 142 

000 

3 891 

500 

3 787 

554 

-103 

946 
97,3 
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Amenajarea 

teritoriului 
620 7502 

320 

000 

714 

000 
666 835 

-47 

165 
93,4 

Aprovizionarea 

cu apa 
630 7503 

760 

000 

2 500 

200 

2 463 

129 

-37 

071 
98,5 

Iluminarea 

stradala 
640 7505 

300 

000 
368 000 340 555 

-27 

445 
92,5 

Servicii de sport 

şi cultură fizică 
812 8602 75 000 37 000 

34 199 
-2 801 92,4 

Biblioteca 820 8502 
198 

700 
187 700 

144 894 
-42 

806 
77,2 

Casa de cultura 820 8502 
527 400 

2 232 

200 

2 217 

070 

-15 

130 
99,3 

Educatie 

timpurie 
911 8802 

6 560 

300 

7 530 

200 

7 415 

105 

-115 

095 
98,5 

Protecţie socială 1070     28 100 27 600 -500 98,2 

Active 

nefinanciare 
169  0808   

-160 

000 
-174 131 

-14 

131 
108.8  

total     
11 902 

300 

19 536 

800 

18 984 

700 

-552 

100 
97,2 

 

S-a majorat planul aprobat pentru 2022 cu  7634500 lei, din care 741300 lei sint pentru investitii 

capitale la constructia  sistemei de canalizare, 2749500 pentru reparatia drumurilor, iar  1700000 lei  

pentru reparatii capitale a Casei de cultura. 

Cea mai mica rata de executare a bugetului planificat este  de 32.2% la  grupa „Armata  nationala”. 

 

Executarea bugetului Primăriei comunei Tipala pe grupe şi tipuri de instituţii  

pentru trimestru 3 a anului 2022 fata de perioada respectiva a anulul precedent 

tabelul nr.3 
Denumirea tipului de 

instituţii 

F1-

F2 

P1-

P2 

Cheltuieli(lei)  Executat față  

perioada respective a 

anulil 2018 

2022 2021 
Divieri 

(+,-) 

In 

%% 

Aparatul  primariei 111 301 1 951 492 1 642 766 
308 

726 
118,8 

Armata  nationala 259 3104 806 1 130 -324 71,3 

Servicii de pompieri şi 

salvatori 
321 3702 109 592 73 960 35 632 148,2 

Transport rutier 451 6402 3 787 554 2 890 913 
896 

641 
131,0 

Amenajarea teritoriului 620 7502 666 835 214 034 
452 

801 
311,6 

Aprovizionarea cu apa 630 7503 2 463 129 1 157 708 
1 305 

421 
212,8 

Iluminarea stradala 640 7505 340 555 285 622 54 933 119,2 

Servicii de sport şi cultură 

fizică 
812 8602 34 199 

56 296 
-22 

097 
60,7 

Biblioteca 820 8502 144 894 
180 324 

-35 

430 
80,4 

Casa de cultura 820 8502 2 217 070 
455 178 

1 761 

892 
487,1 

Educatie timpurie 911 8802 7 415 105 5 992 821 
1 422 

284 
123,7 

Protecţie socială 1070   27 600 33 124 -5 524 83,3 

Active nefinanciare     -174 131   
-174 

131 
  

total     18 984 700 12 983 876 6 000 824 146,2 
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Executarea bugetului Primăriei comunei Tipala pe anul 2022 este cu 46.2 la suta  mai mare,  fata de  

perioada respectiva a anului precedent, in marea majoritate diferenta este  la „Casa de cultura” in suma de 

1761892 lei. 

 

Realizarea activitatilor Primăriei comunei Tipala pentru  anul 2022 din contul transferurilor cu 

destinatie speciala de la bugetul de stat 

tabelul nr.4 

Denumirea 

tipului de 

instituţii 

F1-

F2 

P1-

P2 

Aprobat pe an 

(lei) 

Precizat pe 

an  (lei) 

Cheltuieli 

(lei) 

Executat față de 

precizat 

Divieri 

(+,-) 

In 

%% 

Transport 

rutier 
451 6402 

1 142 

000 
1 142 000 1 142 000 0 100,0 

Educatie 

timpurie 
911 8802 6273000 7242900 7 242 900 0 100,0 

Casa de cultura 820 8502   1700000 1700000 0 100,0 

Aprovizionarea 

cu apa 
630 7503   729200 729200 0 100,0 

total     7415000 10814100 10814100 0 100,0 

 

  3.Cheltuielile reale (efective) pentru  alimentaţie 

     Cheltuielile efective  pentru  alimentaţia copiilor in institutiile de educatie timpurie  

tabelul nr.5 
Denumirea 

indicatorilor 

F1-

F2 

P1-

P2 

Aprobat 

pe an (lei) 

Precizat 

pe an  

(lei) 

Executat Executat față de 

precizat 

Divieri 

(+,-) 

In 

%% 

Cheltuieli 
911 8802 

861 

800,00 
903 900 828 639 

-75 

261 
91,7 

Copii 911 8802 192 192 180 -12 93,8 

Copii/zile 911 8802 32 832 28 330 25 968 -2 362 91,7 

Cheltuieli pe zi 911 8802 26,25 31,91 31,91 0 100,0 

 

4.Cheltuielile capitale 

Executarea cheltuielilor capitale 

tabelul nr.5 

Denumirea cheltuielilor 

capitale 
 Cod 

Aprobat 

pe an 

(lei) 

Preciz

at pe 

an  

(lei) 
Executat 

Executat față de 

precizat 

Divieri 

(+,-) 

In 

%

% 

Reparatia capitala a 

cladirilor 
311120 717 800 

234 

100 
228 259 -5 841 

97,

5 

Reparatii capitale ale 

constructiilor speciale 
312120 769 100 

2 929 

800 2 889 558 
-40 242 

98,

6 

Constructii speciale in 

curs de executie 
319220   

1 774 

000 1 711 512 
-62 488 

96,

5 

Instalatii de transmisie in 

curs de executie 
319230 0 

851 

300 839 153 
-12 147 

98,

6 

Pregatirea proiectelor 
319240 0 

25 

000 
14 500 -10 500 

58,

0 

Alte investitii capitale in 

active materiale 
319290 0 

1 720 

100 
1 716 923 -3 177 

99,

8 

total 
  

1 

486900 

7 534 

300 
7 399 905 

-134 

395 

98,

2 
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      5.Soldurile de mijloace banesti 

      Soldul de mijloace băneşti la finele perioadei de raportare este de 572508 lei, sau cu 47744 lei mai mic  

comparativ cu 31 decembrie al anului precedent, care constituia 620252 lei. 

 

II. Descrierea informației din bilanțul contabil 

       1.Existenţa şi circulaţia mijloacelor fixe, a materialelor și a valorilor materiale primite cu titlu 

de ajutor umanitar 

        La subconturile (311 - 319) „Mijloace fixe” valoarea totală a mijloacelor fixe la situaţia din 

31.12.2022 a constituit  639912880.28 lei, comparativ cu datele de la începutul anului care au constituit  

56556684.59 lei, s-a mărit cu   7434595.69 lei, în legătură cu procurari  4876414.07 lei, cu executarea 

lucrărilor de reparație capitală 2574431.93 lei  și investițiilor capitale 1783631.06 lei.  

Valoarea totală a stocurilor de materiale (331-339)  la 01.01.2021 a constituit 962456.68 lei. Pe 

parcursul perioadei s-a majorat cu 1541367,29lei, inclusiv 1535664,54lei  din contul procurarilor, s-a 

micsorat cu 1505374,79 lei din contul casarii si la 31.12.2022 a  ramas 998449,18lei.  

         Valoril materiale primite ca donatie in suma de 4752 lei. 

        2.Descrierea fluxului mijloacelor bănești 

        La 01.01.2022 soldul de mijloace  banesti la contul trezorerial a Primariei Tipala a constituit 

620252.71 lei. Pe perioada anului 2022 la contul trezorerial au intrat mijloace banesti  din contul veniturilor  

18936956.26 lei si 204131.45 lei din contul vinzarii terenurilor. Au iesit mijloace banesti din cont 

9896650,88 lei pentru cheltuieli si 9292181,26 lei pentru procurarea  activelor nefinanciare, 30000 lei la 

procurarea terenurilor. La 31.12.2022 soldul de mijloace  banesti este de 572508,28 lei, cu  o micsorare de 

47744,43 lei, fata de inceputul anului. 

 

       3.Informații privind veniturile și cheltuielile bugetare, rezultatul anului curent  

       Veniturile efective pe anul curent sint de 19342594,17lei, dintre care 2967647,71lei din impozite si 

taxe, 2683282,76 lei din alte venituri, 13691663,70lei din transferuri. Celtuielile efective sint  in marime 

de 14675095,29 lei, inclusiv la cheltuieli salariale in suma de 6040586,31lei, bunuri si servicii 4512230,78 

lei, prestatii sociale 288262,56 lei si 757649,50 lei la alte cheltuieli. Rezultatul anului curent  este de  

4667498,88 lei. 

 

        4.Informații privind creditele bugetare acordate și rambursate  

      Pe perioada de gestiune, a anului 2022 Primaria comunei Tipala nu a acordat si nu a rambursat  credite.  

 

         5.Informații privind împrumuturile bugetare primite şi rambursate 

        Pe perioada de gestiune, a anului 2022 Primaria comunei Tipala nu a nu  primit si nu a rambursat  

împrumuturi bugetare. 

 

         6.Informații privind împrumuturile primite şi rambursate de la instituțiile financiare și 

nefinanciare, inclusiv din anii precedenţi 

         Pe perioada de gestiune, a anului 2022 Primaria comunei Tipala nu a  primit si nu a rambursat  

împrumuturi de la instituțiile financiare și nefinanciare. 

 

         7.Informații privind neajunsurile, delapidările şi măsurile întreprinse întru recuperarea 

acestora 

 Neajunsuri si  delapidări nu sint depistate sau inregistrate. 

 

          8.Informații privind mijloacele temporar intrate în posesia autorităților/instituțiilor bugetare.  

           Primaria comunei Tipala nu dispune de mijloacele temporar intrate în posesie 
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III. Descrierea creanţelor şi datoriilor 

 

       Referitor la datorii şi creanţe la data de 31.12.2022 suma  datoriilor constituie  972770,17 1ei, creanţele 

sumează 36737,73 lei.Din sumele totale a datoriilor si creanţelor, datorii si creanţe cu termen de achitare 

expirat la situaţia din 31.12.2022 nu sunt. 

       In comparaţie cu 01.01.2022 datoriile s-au micsorat cu 289644,14 lei (1629654.56-  

972770,17), creanţele s-au micsorat cu 19320.18 lei (56057.91 – 36737,73). 

      Toate datoriile şi creanţele sunt curente. 

 

Pe parcursul  anului 2022 nu au fost aplicate sancţiuni  

administrative pentru nerespectarea disciplinei financiare. 

 

IV. Descrierea performanței pe programe/subprogram și pe contingente  

 

Informația privind performanța pe programe/subprograme 

Analiza performanţei realizate în raport cu asumările prevăzute în buget 

 

Tabelul nr.7 

Denumirea subprogramului/măsurii Cantitatea / 

Costul,mii lei 

prevăzut realizat 

  0301 Exercitarea guvernarii 

- Aprobarea deciziilor consiliului local 

 

40 

76 

  3104 Servicii de suport in domeniul apararii  nationale 

- Tineri incorporati in serviciul militar 

 

4 

4 

  6402  Dezvoltarea drumurilor 

- Renovarea si reparatia drumurilor din comuna. 

 

4 

5 

 7502 Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor 

comunale 

- Curatirea gunoistelor 

 

2 

2 

7503  Aprovizionarea cu apa si canalizare 

      -   Aprovizionarea cu apa potabila 

 

700 

800 

7505  Iluminarea strazilor 

      -   Iluminarea strazilor principale in satele Tipala, Baltati si 

Budai 

 

2 

2 

   

  8502  Dezvoltarea culturii 

- Acțiuni și măsuri culturale  desfășurate  

 

8 

9 

 8602  Sport 

- Masuri sportive si de cultura fizica organizate 

 

5 

5 

 8802  Educatie timpurie 

- Numărul de copii încadrați în grădiniță 

 

192 

180 
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Informația privind personalul, cheltuielile salariale, alți indicatori relevanți 

1. Evoluţia personalului 

       Conform raportului privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingent pentru anul 2022 au activat  

5 instituţii  finanţate din bugetul local cu 67.5 unităţi  prevazute in state  si cu 66.75 unitati executate.  

tabelul nr.8 

Denumirea tipului de 

instituţii 

F1-

F2 

P1-

P2 

Aprobat 

pe an  

Precizat 

pe an   

Executat 

Executat față de 

precizat 

Divieri 

(+,-) 
In %% 

Aparatul  primariei 111 0301 11,5 11,5 11,5 0,00 100,00 

Biblioteca 820 8502 1,5 1,5 1,5 0,00 100,00 

Casa de cultura 820 8502 4,5 4,5 3,75 -0,75 83,33 

Educatie timpurie 911 8802 50 50 50 0,00 100,00 

total     67,5 67,5 66,75 -0,75 98,89 

        

2. Analiza cheltuielilor salariale reale (calculate)  

 Cheltuielile salariale reale (calculate) pe anul 2022  

tabelul nr.9 

Denumirea tipului de 

instituţii 

F1-

F2 
P3 

Aprobat 

pe an 

(lei) 

Precizat 

pe an  

(lei) 
Executat 

Executat față de 

precizat 

Divieri 

(+,-) 

In 

%% 

Aparatul  primariei 111 .0005           

Remunerarea muncii     649500 733700 733677 -23 100,0 

Contributii de asigurari 

soc. de stat 
    

188300 212800 212767 -33 100,0 

Total      837800 946500 946444 -56 100,0 

Servicii de suport 111 .0009           

Remunerarea muncii     167400 167400 164434 -2966 98,2 

Contributii de asigurari 

soc. de stat 
    

48600 48600 47835 -765 98,4 

Total      216000 216000 212269 -3731 98,3 

Biblioteca 820 .0231           

Remunerarea muncii     119300 109300 85609 -23691 78,3 

Contributii de asigurari 

soc. de stat 
    

34600 30600 24790 -5810 81,0 

Total      153900 139900 110399 -29501 78,9 

Casa de cultura 820 .0234           

Remunerarea muncii     327700 247700 242965 -4735 98,1 

Contributii de asigurari 

soc. de stat 
    

95000 72000 70438 -1562 97,8 

Total      422700 319700 313403 -6297 98,0 

Educatie  timpurie 911 .0199           

Remunerarea muncii     3105800 3235500 3235232 -268 100,0 

Contributii de asigurari 

soc. de stat 
    

900700 976600 976482 -118 100,0 

Total      4006500 4212100 4211714 -386 100,0 

Asigurarea 

alimentării copiilor 
911 .0448 

          

Remunerarea muncii     164000 174700 174579 -121 99,9 

Contributii de asigurari 

soc. de stat 
    

48100 52000 50628 -1372 97,4 

Total      212100 226700 225207 -1493 99,3 

Total cheltuieli 

salariale 
    

5849000 6060900 6019436 -41464 99,3 
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3. Numărului de instituţii  

Numărului  instituţiilor  la 01.01.2022 au fost  5, la sfirsitul perioadei de raportare sint aceleasi.  

 

 

V.  Informatie aditionala 
 

1. Informaţia privind rezultatele inventarierii efectuate  

 

Conform planului de activitate   a fost planificata si  a fost petrecută inventarierea bunirilor materiale pe 

anul 2022. 

2. Enumerarea seminarelor desfăşurate în domeniul financiar, controalelor efectuate 

 

Pe parcursul anului 2022 s-a participat la  3 cursuri de dezvoltare profesională, deasemenea nu au 

fost  efectuate controale.               

3. La conturile extrabilanţiere sînt înregistrate următoarele operaţiuni 

- Contul 811420 „Creante ale contribuabililor” s-a format soldul de 7850 lei, la plata pentru arenta 

terenurilor, proprietate publica. 

 
PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 2 

 Cu privire la semnarea acordului de înfrăţire între comuna Corod, Județul Galați, România 

şi comuna Ţipala, raionul Ialoveni, Republica Moldova 
În scopul consolidării rеlаţiilor de prietenie şi de colaborare între autorităţile admînistraţiei 

publice locale din România şi  Republica Moldova  în  mai multe domenii de înteres rесiрrос, 

precum şi în scopul promovării în comun a unor  proiecte transfrontaliere de dezvoltare economică 

şi socială în beneficiul ambelor autorităţi publice locale, avînd în vedere  Hotărîrea Consiliului 

local al comunei  Corod, Județul Galați, România nr. 76 din 27.12.2022, în temeiul art. 14 alin.(l), 

alin. (2) lit.k) din Legea  nr. 436/2006 privînd admînistraţia publică locală,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 
1. Se aprobă Acordul de Înfrăţire între comuna Corod, Județul Galați, România şi comuna 

Ţipala, raionul Ialoveni, Republica Moldova, conform anexei care face parte întegrantă din 

prezenta decizie.  

2. Se împuterniceşte dl. Bivol Silviu, primarul comunei Ţipala, raionul Ialoveni să semneze 

acordul de Înfrăţire între comuna Corod, Județul Galați, România şi comuna Ţipala, raionul 

Ialoveni, Republica Moldova. 

Controlul asupra îndeplînirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama d-lui Bivol Silviu, 

primar. 

Anexă 

ACORD DE ÎNFRĂŢIRE ÎNTRE COMUNA COROD, JUDEŢUL GALAŢI, ROMÂNIA 

COMUNA TIPALA, RAIONUL IALOVENI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

Comuna Corod, judeţul Galaţi din Romania şi comuna Tipala, Raionul laloveni din Republica 

Moldova, denumite în contînuare Parţi, 

Avand în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit 

de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, şi în dorînţa consolidării relatiilor de colaborare 

între autoritătile admînistraţiei publice locale din cele doua state, 

În conformitate cu obiectivele directiile prîncipale de activitate stabilite în cadrul Consiliului 

Autoritatilor Locale din Romania Republica Moldova, 



11 

 

Autorităţile locale din comuna Corod, judetul Galati din Romania si comuna Tipala, Raionul 
laloveni din Republica Modova, denumite în contînuare ' 'Părti” 

Au convenit deschiderea de noi posibilităţi pentru rapoartele de colaborare în domenii de 

înteres reciproc întărirea legăturilor de prietenie la nivelul celor două comunităţi, după cum urmează: 

Părtile sunt de acord să dezvolte între ele relatii de colaborare în acest sens să declare comuna 

Corod, judelul Galaâi din Romania şi comuna Tipala, Raionul laloveni din Republica Mołdova drept 

localităţi înfrăţite. 

       Colaborarea constă în schimburi de Înformatii experienlă în domenii precum admînistraţia 

publică locală, educaţia, cultura, cercetarea, comerţul, îndustria, telecomunicaţiile, transportul, 

agricultura, medicîna, turismul, sportul, asistenţa socială, protecţia civilă şi siguranţa persoanelor, 

potrivit atributiilor de care dispun în conformitate cu legislaţiile în vigoare în statele lor. 

I. ÎN DOMENIUL ADMÎNISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

Art. 1. De comun acord, părţile stabilesc ca autoritătile publice din localităţile lor să organizeze stagii 

şi schimburi de experienţă între reprezentantii lor. 

Art.2. Părţile vor sprijîni stabilirea relaţiilor bilaterale directe între agenţii economici din îndustrie, 

agricultură, construcţii, transport, servicii comert, între înstituţiile de învăţămîntt, sănătate, cultură, 

sport, turism alte domenii, care activează în raza activităţilor lor. 

Art. 3. Părţile vor înitia şi organiza împreună o serie de acţiuni sau campanii de înteres cultural, de 

formare profesională, înstructiv, şcolar, social, sportiv, turistic, sanitar, umanitar sau de utilitate 

publică şi se vor înforma reciproc în domeniile de înteres comun, respectând graficul de actiune 

convenit. 

Art. 4. Partenerii vor colabora cu înstituţii, asociaţii, organizaţii şi fundaţii din România  şi Republica 

Moldova, precum din alte ţări în înteresul şi beneficiul locuitorilor din cele două localităţi, în special al 

copiilor şi tînerilor. 

Art. 5. Părţile vor emite note, rapoarte şi recomandări către înstituţiile centrale locale din România şi 

Republica Moldova, precum către organismele europene înternaţionale specializate, referitoare la 

situatia şi problemele comunităţilor locale din comuna Corod, judetul Galaţi — Romania comuna 

Tipala Raionul Ialoveni - Republica Moldova. 

II. ÎN DOMENIUL ECONOMIEI  

Art. 6. 

Alin.l. Părţile vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă şi în acest scop vor crea 

persoanelor fizice care îşi  desfaşoara activitatea, respectiv persoanelor juridice care functionează 

legal în localităţile aflate sub jurisdicţia lor, condiţiile cele mai favorabile pentru activitătile cu 

caracter economic şi comercial. O atenţie deosebită se va acorda colaborării între întreprînderile mici 

şi mijlocii. 

Alin.2. Autoritătile locale vor sprijîni colaborarea economica la nivel local între agenţii economici şi 

vor avea în vedere identificarea unor proiecte de dezvoltare economică socială, proiecte care pot 

beneficia de susţînerea fînanciară a Uniunii Europene, şi pot încheia parteneriate de colaborare pentru 

realizarea şi fînanţarea din bugetele locale a unor obiective de învestiţii în cele două localităţi, în 

conformitate cu legislaţiile în vigoare în cele doua state. 

Art. 7. Părţile vor sprijini întreprinderile cu capital mixt care desfăsoară activitatea în cele două 

localităti, în conformitate cu competenţele de care dispun în conformitate cu legislaţiile în vigoare în 

România şi Republica Moldova. 

Art. 8. Părţile vor iniţia întâlniri între agenţii economici în vederea unei colaborări fructuoase în cadrul 

unor expoziţii, târguri cu produse agroalimentare, bunuri de larg consum, acţiuni în cadrul cărora pot 

conveni, pe o bază comună, actiuni de cooperare şi schimburi cu parteneri străini. 

 Art. 9. Părţile vor contribui, în limita posibilităţilor lor economice, la extinderea şi perfecţionarea 

căilor de transport, în special a celor rutiere, precum a telecomunicaţiilor. 
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III. ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CERCETĂRII 

Art. 10. Părţile vor sprijini colaborarea între înstituţiile de învătământ de toate gradele prin organizarea 

schimburilor de experienţă între copii, elevi şi cadre didactice. 

Art. 11. Părţile vor organiza diverse concursuri, competiţii, inclusiv la disciplinele de studiu, între elevii 

însitituţiilor de învăţământ din comuna Corod, judetul Galaţi- România  şi comuna Tipala, Raionul 

Ialoveni — Republica Modova. De asemenea, părţile vor susţine organizarea de tabere de odihnă sau  de 

vară cu participarea copiilor şi elevilor din cuprinsul ambelor localitaţi. 

Art. 12. Părţile vor susţine studierea istoriei şi  tradiţiilor comunităţilor locale din  comuna Corod, 

judetul Galati- România şi comuna Ţipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova sub aspect ştiinţific 

(sociologic, etnografic, istoric, arheologic, arhivistic) şi vor colabora cu instituţii naţionale ştiinţifice 

şi de cercetare  din România şi Republica Moldova. 

Art. 13. Ambele părţi vor lua initiative şi măsuri în vederea derulării unor proiecte comune pentru 

îmbunătatirea procesului educaţional prin programe transfrontaliere. 

IV.ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI SPORTULUI 

Art. 14. Părţile vor facilita organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale între cele două localităţi, 

în cadrul cărora se va pune accentul pe studierea tradiţiilor folclorice specifice fiecărei părţi, precum 

şi  promovarea sportului. 

Art. 15. Părţile vor înlesni realizarea activităţilor culturale cu participarea colectivelor profesionale şi 

de amatori din comuna Corod, judeţul Galati din România şi din comuna Ţipala, Raionul Ialoveni din 

Republica Moldova. 

Art. 16. Părţile vor contribui la promovarea valorilor culturale specifice comunităţilor din cele două 

localităţi, precum la promovarea limbii române şi a patrimoniului cultural românesc în România, în 

Republica Moldova şi  în străinătate. 

Art. 17. Partenerii vor derula programe comune, colectând, achiziţionând, tipărind şi difuzând carte 

românească (pe orice fel de suport), promovând cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, 

derulând proiecte comune pentru îmbunatătirea de cultură şi cult prin mijloacele pe care le au la 

dispoziţie, inclusiv prin atragerea de sprijin guvernamental, european internaţional.  

Art. 18. Părţile vor susţine organizarea de competiţii sportive între formaţii din cele două localităti. 

 

V.  ÎN DOMENIUL APĂRĂRII CIVILE ŞI SIGURANŢEI PERSOANELOR 

Art. 19. Părţile vor organiza întâlniri la nivel de specialişti şi se vor informa reciproc cu privire la 

activităţile desfăşurate în scopul asigurării protecţiei populaţiei şi a bunurilor materiale şi a valorilor 

culturale în caz de calamităţi sau catastrophe. 

V1. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 20. Prevederile prezentului Acord de înfrătire vor fi detaliate în programul de acţiuni, cu 

precizarea termenilor calendaristici concreti, din domeniile de colaborare menţionate în acest scop, la 

nivelul fiecărei părţi. Anual, în luna decembrie, Părţile vor definitive şi vor aproba programul de 

acţiuni concrete pentru anul următor. 

Art. 21. Fiecare parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a 

acestui acord. Coordonatorii desemnaţi de părţi vor elabora un plan de implementare şi vor propune 

acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părţi. 

Art. 22. Reprezentanţii părţilor vor monitoriza reciproc stadiul îndeplînirii prevederilor prezentului 

Acord de înfrăţire cu informarea consiliilor locale din cele două unităti administrativ-teritoriale despre 

măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute. 

Art. 23. Cele două Parti îşi vor acorda sprijin reciproc în cadrul organizaţiilor internaţionale şi vor 

colabora cu autorităţile locale din alte state în domenii de interes reciproc, în conformitate cu 

legislaţiile în vigoare în statele lor. 

Art.24. Orice diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Înfratire se va 

soluţiona amiabil, de către Parţi, pe calea negocierilor directe. 
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Art.25. Prezentul Acord de Înfraţire poate fi modificat sau completat în baza acordului reciproc, în 

scris al Părţilor. Modificările şi completările produc efecte de la data semnării. 

Art.26. Oricare dintre Părti poate denunţa prezentul Acord de Înfratire printr-o notificare scrisă 

adresată celeilalte Părti. În acest caz, prezentul Acord de Înfraţire nu va mai produce efecte începand 

cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

Art.27. Încetarea prezentului Acord de Înfratire nu va afecta punerea în aplicare a programelor si 

proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu exceptia cazului în care s-a convenit 

altfel de către Parti. 

Art.28. Prezentul Acord de înfrătire se încheie pe o durată nelimitată, produce efecte de la data 

semnării. 

Semnat în Comuna Corod, judetul Galati, Romania la data de , în două exemplare 

originale, în limba română. 

 

   

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 3 

Cu privire la procurarea terenului pentru extinderea cimitirului din satul Budăi. 
Avînd în vedere necesitatea extinderii cimitirului din satul Budăi din cauza că cimitirul nu 

dispune de teren liber pentru înmormântări, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului 

nr. 1072/1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire,  art. 14 alin.(3) din Legea  

nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,  

 
Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se aprobă procurarea terenului pentru extinderea cimitirului din satului Budăi cu 1000 lei 

pentru un ar, de la următoarele persoane: (sursa de acoperire – soldul disponibil) 

- Cotorobai Vasile Ion – teren cu număr cadastral – 5531505115, s= 9,20 ari 

- Popov Ion Petru – teren cu număr cadastral – 5531505114, s= 11,94 ari 

- Castraveţ Valerian Petru – teren cu număr cadastral – 5531505112, s= 8,73 ari 

- Popov Petru Grigore (decedat – procurarea terenului după perfectarea moştenirii) – teren 

cu număr cadastral – 5531505113, s= 4,27 ari 

2. Se împuterniceşte primarul comunei Ţipala, dl. Bivol Silviu să semneze contractele de vînzare-

cumpărare a terenurilor. 

3. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina primarului comunei Ţipala, dl. 

Bivol Silviu. 

 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 4 

“Cu privire la  distribuirea mijloacelor financiare  din fondul rutier alocat pentru anul 2023” 

În temeiul  prevederilor art. 14, alin. (3)  al Legii  privind aministrația publică locală nr.436/2006, 

Legii drumurilor nr. 509/1995, Legii nr. 205/2021 pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2022,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se ia act de informaţia prezentată de dl. Bivol Silviu, primarul comunei Ţipala cu privire la lista 

străzilor prioritare care necesită a fi reparate capital. 

2. Se aprobă repartizarea fondului rutier în mărime de  1 157 800 lei după cum urmează: 

2.1. Suma de 262 500 lei pentru lucrările executate în anul 2022 pe str. Dimitrie Cantemir, satul 

Ţipala. 

2.2.Suma de 860 000 lei  pentru reparaţia străzii Valul lui Traian, satul Ţipala. (Stabilizare  + beton 

asfalt h-6cm) 

2.3. Suma de 35 300 lei – pentru cheltuieli de întreţinere a drumurilor 

3. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii este primarul  com. Ţipala, dl. Bivol Silviu.  
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Anexă : 

                                           NOTĂ  INFORMATIVĂ 

Lista străzilor prioritare pentru reparaţie Capitală                                                                                                                                                  
Nr. 

d-o 

 

Denumirea 

străzii 

 

 

Suprafaţa 

Tip 

îmbrăcăminte 

rutieră 

Preţ 

m2 / lei 

Costul 

aproximativ 

lei 

Notă : 

Comunicaţii  

existente 

1 str.Valul lui 

Traian 

1700 m2 Stabilizare  + 

beton asfalt h-

6cm 

 

600 

lei/m2 

 

1020000 lei 

Apă, gaz, 

canalizare 

2 str.Constantin 

Stamati 

580m x 

5=2900m2 

160m x 5 

= 800m2 

Stabilizate + 

beton asfaltic 

 

600 

lei/m2 

1740000 lei 

480000 lei 

Apă, gaz, 

canalizare 

3 str. Liliacului 270m x 5 

= 1350 m2 

Stabilizare + 

beton asfaltic 

 

600 

lei/m2 

 

810000 lei 

Apă, gaz, 

canalizare 

4 str.Cuza Vodă 

 

140m x 4 

= 560 m2 

Stabilizare   +  

Beton asfaltic 

600 

lei/m2 

336000 lei Apă, gaz, 

canalizare 

5 str.Vasile  

Alexandri 

770m x 6 

= 4620m2 

Stabilizare   +  

Beton asfaltic 

600 

lei/m2 

2772000 

lei 

Apă, gaz, 

canalizare 

 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 5 
    În corfomitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu  privire la administraţia 

publică locală, ale Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003,  ale Legii nr.181 din 25.07.2014  privind 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  consiliul comunei Ţipala, 

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

 
1. Se opereaza urmatoarele modificari in bugetul anului 2023: 

   

Institutia /Denumirea cheltuielilor 
Cod 

Eco 
Suma 

       1.1.Se aloca din soldul disponibil, total  551800 

Inclusiv:    

Aparatul primariei (F3-111, P1P2 – 0301)  196300 

Plata salariului si contributiilor sociale persoanelor angajate pe baza de contract ( 1.0 

specialist evidenta militara si arhivist, 1.0 specialist tineret si sport, 2.0 electric,1.0 de 

padurar ) (249300-133000=116300 lei) 

281600 116300 

Indemnizaţie unică la expirarea mandatului aleşilor locali 273900 80000 

Pompieri (F3-321, P1P2 – 3702, P3-89)  70000 

Plata salariului si contributiilor sociale  pentru 1.0 unitate de pompier, angajat pe 

baza de contract 
281600 62000 

Benzina  331110 8000 

Asistenta sociala (F3-1070, P1P2 – 9012, P3-291)  14500 

Ajutor material la veterani din Afganistan  a cite 500lei, (7x500lei) 272600 3500 

Ajutor material la 41 combatanti a cite 200lei, si la 2 a cite 400 lei 272600 9000 

Ajutor material donatori de singe (40x 50 lei)  272600 2000 

Aprovizionarea cu apă și canalizare (F3-630, P1P2 – 7503, P3-431), total   

Reparatia Fintinii arteziene nr.1 312120 200000 
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Amenajarea teritoriului (F3-620,P1P2 -7502,P3-333)   

Plata salariului si contributiilor sociale  pentru 1.0 unitate de muncitor la amenajarea 

teritoriului, angajat pe baza de contract 
281600 31000 

Casa de Cultura, (ORG2-05212,P1P2-8502) Reparația capitală a casei de cultură 319290 40000 

1.2. Se modifica bugetul la venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:    

Aprovizionarea cu apă și canalizare (F3-630, P1P2 – 7503, P3-431)   

Venituri:   total  1451700 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si  bugetele 

locale de nivelul I(fonduri ecologice) 
191420 1411700 

Granturi interne (contributia populatiei) 144214 40000 

Cheltuieli:  total  1451700 

Constructia sistemei de canalizare 319230 1411700 

Materiale de constructie 337110 40000 

Iluminare stradala (F3-640,P1P2 -7505,P3-335)   

Venituri:  Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne la iluminarea 

stradala 
144214 10000 

Cheltuieli:  Procurarea materialelor de constructie 337110 10000 

Amenajarea teritoriului (F3-620,P1P2 -7502,P3-333)   

Venituri:   90000 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne, (reconstructia, 

reabilitarea  podetului din lemn) 
144214 40000 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si  bugetele 

locale de nivelul I 
191420 40000 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata  142310 10000 

Cheltuieli :  90000 

Alte investitii capitale (reconstructia, reabilitarea  podetului din lemn) 319220 80000 

Servicii neatribuite altor alineate 222990 10000 

Dezvoltarea drumurilor (F3-0451, P1P2 – 6402, P3-395)   

Venituri:   

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne,( contributia populatiei 

in marime de 5000 lei de la fiecare  gospodarie)  
144214 30000 

Cheltuieli:    30000 

Reparatia capitala a drumurilor 312120 -232500 

Investitii capitale la reabilitarea drumurilor (str. Dmitrie Cantemir), datorie la 

01.01.2023 

319220 
262500 

Casa de Cultura (ORG2-05212,P1P2-8502)   

Venituri: Transferuri capitale primite cu destinatie speciala de la ONDRL 191420 3057200 

Cheltuieli: Alte investitii capitale la Reparația capitală a casei de cultură din 

comuna Țipala, r.Ialoveni 

319290 
3057200 

Activitati  generale (F3-0169, P1P2 – 0808), Cheltuieli:  -405000 

Realizarea terenurilor 371210 -440000 

Procurarea unui teren cu suprafata de 0.35ha pentru extinderea cimitirului din s. 

Budai 
371110 35000 

Aprovizionarea cu apă și canalizare (F3-630, P1P2 – 7503, P3-431) Cheltuieli:   

Reparatia Fintinii arteziene nr.1 (Jumir), reparatia fundatiei 312120 102000 

Reparatia Fintinii arteziene nr.1 (Jumir), schimbarea turnului 337110 303000 
 

2.Responsabil pentru indeplinirea Deciziei  se atribuie d-nei  M.Niculai, contabil sef   
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Nota informativa: 

1. Soldul disponibil la 01.01.2022 reprezinta 572 108 lei. 

2. Plata pentru seviciile prestate  (pe contract) din soldul disponibil  pentru anul  2023 

Institutia /      Serviciile prestate 

Nr. 

unitati 

Salariu 

tarifar 

Total 

salariu 

lunar 

Total 

salariu 

annual 

Contributii 

la BASS 

29% 

Total 

cheltuieli 

Alte grupe             

spec. evidenta.militara si  arhiva 1 4100 4100,00 49200 14268 63468 

spec. tineret si sport 1 3200 3200,00 38400 11136 49536 

electric 2 2900 5800,00 69600 20184 89784 

padurar 1 3000 3000,00 36000 10440 46440 

total 5  16100,00 193200 56028 249228 

Pompieri             

pompier 1 4000 4000 48000 13920 61920 

Amenajarea teritoriului             

muncitor la amenajarea 

teritoriului 1 2000 2000 24000 6960 30960 

Total din soldul disponibil 7   22100 265200 76908 342108 

 

Executor: Niculai Maria 

 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 6 

Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare 

În conformitate cu art.10 din Codul Funciar, în temeiul art. 14, alin 2), lit.d din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală, art.4 din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art.9,10 

din Legea nr.354/2004 privind formarea bunurilor imobile, Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se formează prin separare din bunul imobil, initial  înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu numărul 

cadastral 5531104.099, cu suprafaţa totală de 3,6208 ha, categoria de destinaţie - agricolă, proprietate 

publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala, următoarele bunuri imobile:  

1.1 Bunul imobil cu numărul cadastral 5531104.099, cu suprafaţa totală de 2,1210 ha, categoria de 

destinaţie - agricolă, proprietate publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala, 

1.2 Bunul imobil cu numărul cadastral 5531104.551, cu suprafaţa totală de 1,2083 ha, categoria de 

destinaţie - agricolă, proprietate publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala. 

1.3 Bunul imobil cu numărul cadastral 5531104.552, cu suprafaţa totală de 0,2215 ha, categoria de 

destinaţie - agricolă, proprietate publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala, 

1.4 Bunul imobil cu numărul cadastral 5531104.553, cu suprafaţa totală de 0,07  ha, categoria de 

destinaţie - agricolă, proprietate publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala. 

2. IP„ Agentia Servicii Publice" Departamentul Cadastru  SCT Ialoveni  va înregistra bunurile immobile nou 

formate în Registrul Bunurilor Imobile, în conformitate cu prevederile pct. 1 din prezenta decizie. 

3. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii se numeşte specialistul în reglementarea 

proprietăţii funciare. 

4. Controlul asupa executării prezentei Decizii se pune în seama primarului comunei Ţipala, dl. Bivol Silviu. 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 7 

Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare 

În conformitate cu art.10 din Codul Funciar, în temeiul art. 14, alin 2), lit.d din Legea nr. 436/2006 

privind administraţia publică locală, art.4 din Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art.9,10 



17 

 

din Legea nr.354/2004 privind formarea bunurilor imobile, Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se formează prin separare din bunul imobil initial, înregistrat în Registrul bunurilor imobile cu numărul 

cadastral 5531103.405, cu suprafaţa totală de 0,8793 ha, categoria de destinaţie - agricolă, proprietate 

publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala, bunurile imobile: 

1.1 Bunul imobil cu numărul cadastral 5531103.405, cu suprafaţa totală de 0,8120 ha, categoria de 

destinaţie - agricolă, proprietate publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala, 

1.2 Bunul imobil cu numărul cadastral 5531103.406, cu suprafaţa totală de 0,0673 ha, categoria de 

destinaţie - agricolă, proprietate publică a UAT Ţipala, amplasat în extravilanul satului Ţipala, 

2. IP„ Agentia Servicii Publice" Departamentul Cadastru  SCT Ialoveni  va înregistra bunurile imobile nou 

formate în Registrul Bunurilor Imobile, în conformitate cu prevederile pct. 1 din prezenta decizie. 

3. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii se numeşte specialistul în reglementarea 

proprietăţii funciare. 

4. Controlul asupa executării prezentei Decizii se pune în seama primarului comunei Ţipala, dl. Bivol Silviu. 

 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 8 

Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/6 din 15.12.2022 ”Cu privire  la stabilirea plății  pentru prestarea  

serviciilor  la primărie pentru anul 2022” 

 

În temeiul art. 14,  alin. 2, lit. b) din Legea  nr. 436/2006 privînd admînistraţia publică locală, art. 27 din 

Legea nr. 163/2010 privînd autorizarea executării lucrărilor de construcţie,   art. 62- 64 din  Legea 

nr.100/2017 cu privire la actele normative,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. În denumirea deciziei nr. 7/6 din 15.12.2022 ”Cu privire  la stabilirea plății  pentru prestarea  

serviciilor  la primărie pentru anul 2022” sintagma 2022 se substituie cu sintagma 2023. 

2. Responsabil de executarea prezentei deciziei  se desemnează dna Bezerdic Zînaida, secretar a 

consiliului. 
3. Controlul asupa executării prezentei Decizii se pune în seama primarului comunei Ţipala, dl. Bivol 

Silviu. 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 9 

Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/8 din 15.12.2022 “Cu  privire  la  stabilirea  cotelor   

impozitului  funciar și  a impozitului pe bunurile imobiliare pentru  anul  2023” 

 
În temeiul art. 14,  alin. 2, lit. a) din Legea  nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, avînd în 

vedere modificările operate prin Legea nr . 356/2022 pentru modificarea unor acte normative în Titlul VI al 

Codului Fiscal şi în Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI al codului Fiscal nr.1056/2000 , art. 62- 64 

din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Cotele concrete stabilite pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente și case de locuit 

îndividuale terenuri aferente acestor bunuri) stabilite în pct. 1 din tabel se modifică după cum urmează:  

-  Conţinutul “0,2%  din baza impozabilă – pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă 

neevaluate; 0,1 %  din baza impozabilă – pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă evaluate” 
se substituie cu conţinutul “0,2%  din baza impozabilă – pentru bunurile imobiliare cu destinaţie 

locativă”. 
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- peste 300 m2 – de 15 ori.  

Construcție principală – construcție înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are 

destinație de locuință şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător” – se exclude. 

2. În urma modificărilor efectuate alin. 1 al deciziei nr. 7/8 din 15.12.2022 va avea următorul conţinut:  

1. Se aprobă cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2023, 

după cum urmează: 

2. Conţinutul din tabel “Nota: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale 

ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, 

depășește 100 m2 înclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în 

funcție de suprafața totală, după cum urmează: 

- de la 100 la 150 m2 înclusiv – de 1,5 ori; 

- de la 150 la 200 m2 înclusiv – de 2 ori; 

- de la 200 la 300 m2 înclusiv – de 10 ori; 

 Obiectele impunerii  Cotele concrete 

I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare  

pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării 
( conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal  

 Bunurile imobiliare, inclusiv:  

1.  cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale 
terenuri aferente acestor bunuri); 

0,2%  din baza 
impozabilă – pentru 
bunurile imobiliare cu 
destinaţie locativă 

 

2. garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate; - 

3. loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe 
ele. 

0,3% din baza 
impozabilă 

4. Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele 0,1  din baza 

impozabilă 

5. Bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă, 
inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sunt 
amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții 
amplasate pe ele.  

0,3%  din baza 
impozabilă 

 

II 

Cotele concrete la impozitul funciar 

pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării 
(conform  Anexei nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 

din 16.06.2000) 

6. 
 

Terenurile cu destinație agricolă: 

1) toate terenurile, altele decît cele destinate fînețelor și pășunilor: 
a) care au indici cadastrali 
b) care nu au indici cadastrali 

 
 
1,5 lei  

110 lei 

2) Terenurile destinate fînețelor și pășunilor: 
a) care au indici cadastrali 
b) care nu au indici cadastrali 

 
0,75 lei  

55 lei 

3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri ect.) 115 lei 

7. Terenurile din intravilan, inclusiv: 

1) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturi de pe lîngă 
domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile publice 
locale ca loturi de pe lingă domiciliu și distribuite în extravilan, din 
cauza insuficienței de terenuri în intravilan (grădini))  
- în localitățile rurale;  

 
1 leu 
pentru 100 m2 
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3.Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează specialiştii în domeniul perceperii  fiscale 

din cadrul primăriei comunei Ţipala.  

4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura dl Bivol Silviu, primarul comunei           Țipala. 

 

 

2) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale 
ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza 
insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele 
cadastrale teritoriale conform valorii estimate (grădini): 
- oraşe 

- municipii, oraşe-rezidente 

 
 
-  

3) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate 
de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.  

10 lei  
Pentru 100 m2 

8. Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri și 
construcții, carierele și pămînturile distruse în urma activității de 
producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale  
conform valorii estimate; 

350 lei  
Pentru 1 ha 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 

pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele  
aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul 
lucrărilor de constructive neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (conform Anexei.2 
la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000) 

9. Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, garajele, construcţiile 
amplasate pe terenurile loturilor întovărăşirilor pomicole,  neevaluate de 
către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv: 

a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de 
întreprinzător; 

 

 

b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).  

 
 
0,1 la sută din 
valoarea 
contabilă a 

bunului 
imobiliar pe 
perioada fiscală 

0,1 la sută din 
valoarea 

contabilă a 
bunului 
imobiliar pe 
perioada fiscală 

10. Pentru bunurile imobiliare, alte decît cele specificate în pct. 9 și pct.11, 
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, 
inclusiv: 

a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de 
întreprinzător; 

b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a). 

 
 
 
0,3 % din baza 
impozabilă 

0,3 % din baza 
impozabilă 

11. Bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit 

individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează: 
a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de 
întreprinzător; 
 
b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a) 

 

0,2 la sută din 
valoarea 
contabilă a 
bunului 
imobiliar pe 
perioada fiscală 

0,2 la sută din 
valoarea 
contabilă a 
bunului 
imobiliar pe 
perioada fiscală 
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PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 11 

  Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/12 din 23.02.2022 “Cu privire la expunerea la licitaţie 

publică de vînzare-cumpărare a bunului imobil” 

 
În temeiul art. 14,  alin. 2, lit. a) din Legea  nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 62- 64 

din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se modifică şi se completează alin. 1 al deciziei nr. 1/12 din 23.02.2022 după cum urmează: 

- După cuvintele “număr cadastral 5531201.350” se completează cu cuvintele – 

bonitatea 62/ha 

- Sintagma “50 000 lei pentru un ha” se înlocuieşte cu sintagma “305 000 lei” 

2. În urma modificărilor şi copmpletărilor efectuate alin. 1 va avea următorul conţinut: 

“Se expune la licitaţie publică, de vînzare - cumpărare terenul agricol, proprietate publică,  cu 

suprafaţa de 6,1 ha, număr cadastral 5531201.350, bonitatea 62/ha , situat în extravilanul satului 

Ţipala,  la preţul iniţial de 305 0000 lei” 
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii îl va asigura dl Bivol Silviu, primarul comunei Țipala.  

 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 11 

Cu  privire la corectarea erorilor comisie la înregistrarea primară masivă a dreptului de 

proprietate asupra terenului proprietate privată  
În temeiul   art.14, alin. (2)  al Legii  privind aministrația publică locală nr. 436/2006, în 

conformitate cu prevederile art. 551 alin. (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 

1543/1998, Hotărîrii guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea regulamentului privind modul de 

corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate, art. 11 al Codului funciar al 

Republicii Moldova,  

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se aprobă corectarea erorilor comise în procesul de transmitere a terenurilor în proprietate 

privată, după cum urmează: 
Pînă la corectare După corectare 

 Nr. cadastral 

 

Suprafaţa Destinaţia/ 

Modul de 

folosinţă 

Numele 

/prenumele 

Data naşterii 

Nr. cadastral 

 

Suprafaţa Destinaţia/ 

modul de 

folosinţă 

Numele /prenumele 

Data naşterii 

 5531301.204 0,3057 ha Construcţie/ 
construcţie 

Plămădeală Ion 
Dimitri 

a.n. 03.10.1956 

5531301.204 0,3057 ha Construcţie/ 
construcţie 

Plamadeala Ivan 
14.04.1956 

(conform certificatului de 

deces) 

Menţiuni: În procesul de transmitere a terenului în proprietate a fost indicat greşit numele/prenumele 

proprietarului şi data/luna naşterii. 

2. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii se numeşte dl. Ilieş Ilie, specialist în 

domeniul cadastral. 

3. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama dlui primar, Bivol 

Silviu. 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 12 

Cu  privire la iniţierea procedurii de corectare a erorilor 

Examinînd cererea cet. Chiosa Vasile,  în temeiul   art.14, alin. (2)  al Legii  privind 

aministrația publică locală nr. 436/2006, în conformitate cu prevederile art. 551 alin. (1) din Legea 

cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Hotărîrii guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea 

regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate, 

art. 11 al Codului funciar al Republicii Moldova,  
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Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se iniţiază procedura de corectare a erorilor asupra terenului cu numărul cadastral 

5531105148. 

2. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama dlui primar, 

Bivol Silviu. 

 

 

PROIECT – DECIZIE                                                                   1/ 13 

Cu privire la examinarea demersului înaintat de ÎI “Zamfir Nicolai” 

       Examinînd demersul înaintat de ÎI “Zamfir Nicolai” privind tranzitarea comunei Ţipala de către ruta 

regulată raională de transport pasageri şi bagaje, cu punctul de pornire satul  Hamuteanovca, comuna 

Gangura – punctul de sosire  oraşul Ialoveni, în temeiul  prevederilor art. 14, alin. (3)  al Legii  privind 

aministrația publică locală nr.436/2006, 

Consiliul comunal Ţipala                      D E C I D E: 

1. Se permite tranzitarea comunei Ţipala, de către ruta regulată raională de transport pasageri şi bagaje, 

cu punctul de pornire satul  Hamuteanovca, comuna Gangura – punctul de sosire  oraşul Ialoveni, cu 

itinerarul, satul Hamuteanovca, satul Alexandrovca, satul Gangura, satul Misovca, satul Puhoi, comuna 

Ţipala, oraşul Ialoveni. 

2. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama dlui primar, Bivol 

Silviu.
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4. Aliniatul 1 al deciziei nr. 7/6 din 15.12.2022 ”Cu privire  la stabilirea plății  pentru 

prestarea  serviciilor  la primărie pentru anul 2022” se completează cu subpunctele: 

- Pct. 1.7  - Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a 

certificatului de urbanism informativ – 50 lei; 

- Pct 1.8 - Pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare – 100 lei 

 

5.  


