
 

REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                                        БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                                         МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din       septembrie    2022                        Nr.4/ 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului 

cu privire  la modul de acordare a tichetelor  

de masă 

 

      În temeiul prevederilor art.3 alin.(1) al Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele 

de masă, în conformitate cu prevederile cap.6 din Hotărîrea Guvernului  

nr.227/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu 

tichetele de masă, art. 26 (2), lit. c)  din Legea nr.397/2003 privind finanțele  

publice locale  cu completările și modificările ulterioare, art. 14 ( 2) lit.n), (3)  din  

Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul sătesc  Budești 

DECIDE 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la  modul de acordare a tichetelor de 

masă angajaților  din cadrul  Primăriei satului Budești, conform anexei. 

2. Se acceptă, începând cu 01.10.2022, acordarea tichetelor de masă  și se 

stabilește valoarea deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi 

lucrătoare în sumă de 55 lei. 

3. Cheltuielile ce țin de implementarea Regulamentului vor fi acoperite din 

resursele financiare alocate în acest scop în bugetul local pentru cheltuieli de 

personal și/sau mijloacele  financiare din contul resurselor disponibile ale 

bugetului local.   

4.  Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local și 

agricultură,  va asigira controlul îndeplinirii prezentei decizii. 

   Președinte de ședinţă                                     

   Contrasemnat 

        Secretar al consiliului                                     Elena Zagornîi 



 Anexă 

 la decizia Consiliului sătesc Budești 

 nr.4/  din  09.2022 

 

REGULAMENT 

privind la modul  și  condițiile de acordare a tichetelor de masă 

angajaților din cadrul Primăriei satului  Budești 
 

CAPITOLUL  I 

                                                                      Dispoziții generale 

1. Prezentul Regulament reglementează modul de acordare a tichetelor de masă 

unor categorii de angajați din domeniul  public, Primăria satului  Budești ( Anexa). 

2. În sensul prezentului Regulament se definesc  următoarele noțiuni: 

tichet de masă – card de plată, emis de către operator în condițiile prevăzute de 

lege, acordat de către  angajator  salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de 

plată în scopul procurării de produse alimentare  în unitațile comerciale/de 

alimentație publică, care au incheiat contract de prestare a serviciilor cu operatorul; 

operator - persoană juridică care deține licență pentru activitatea de operare cu  

tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare  a valorii acestora; 

angajator – Primăria  satului  Budești în persoana primarului, care va acționa în 

temeiul legii și contractului de prestare a serviciilor cu operatorul; 

unitate comercială / de alimentație publică - persoană jurudică sau fizică ce 

practică activitate de întreprinzător care prestează servicii de alimentație publică 

si/sau vinde  produse alimentare și care a încheiat un contract de prestare a 

serviciilor cu operatorul  în condițiile Legii cu privire  la tichete de masă 

nr.166/21.09.2017; 

loc de muncă de bază – loc de muncă al salariatului unde durata normală a 

timpului de muncă constituie nu mai puțin de 8 ore  pe zi. În cazul în care salariatul 

lucrează pentru diferiți angajatori aceleași număr de ore, locul de bază se stabilește 

individual de către  salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decît o dată 

pe lună; 

zi lucrătoare- zi în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza  

contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 8  ore; 

valoarea nominală  deductibilă - valoarea stabilită în art.4 din Legea nr.166/2017 

cu privire la tichetele de masă, pentru care, în urma acordării tichetului  de masă, 

angajatorului  i se permite  spre  deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor 



suportate pentru acordarea tichetelor de masă, conform  art. 24 alin.( 191) din 

Codul fiscal nr.1163/1997.  

 

                                     Capitolul II 

Modul de acordare a tichetelor de masă  de către angajator 

 

1. Primarul satului Budești este în drept să acorde salariaților din cadrul 

aparatului  Primăriei, o alocație individuală de hrană sub formă de tichet de masă. 

2. Primarul, secretarul Consiliului local beneficiază de alocație conform pct.1, 

competența de acordare a căreia se deleagă către Primarul satului Budești. 

3. Tichetele de masă se acordă în baza dispoziției emise de Primar în acest 

sens, cu menționarea beneficiarilor nominali, zilelor efectiv lucrate și valorii totale 

a tichetelor acordate. 

4. Angajatorul nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de 

masă. 

5. Salariatul poate beneficia de tichete de masă doar la locul de muncă de bază. 

6. Numărul maxim al tichetelor de masă de care să beneficieze un salariat pe 

parcursul unei luni calendaristice nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv 

lucrate de către  salariat la locul de muncă de bază  în luna precedentă celei de 

acordare  a tichetelor, în condițiile prevederilor contractului. 

7. Valoarea maximă totală a tichetelor de masă, transferată pe cardul de plată al 

salariatului care desfășoară munca în schimburi, trebuie să fie egală cu numărul  

total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu 

valoarea nominală  a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, 

conform regulilor matematice, pînă la unu întreg. 

8. În cazul  încetării    raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul este  

în drept să benficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1  

a lunii de concediere  pînă la ziua  în care a fost concediat. 

9. În cazul  încetării raporturilor de muncă, angajatorul acordă tiichete de masă 

persoanei  concediate în termen de 15 zile de la data  încetării raportului de muncă  

pentru luna precedentă, precum și pentru  luna curentă, daca tichetele nu au fost 

acordate înainte de data  încetării raporturilor de muncă. 

10. Angajatorul nu este in drept să ceară de la angajat  cardul de plată pe care 

este transferată valoarea  tichetului de masă în urma încetării raportului de muncă. 

11.   Tichetul de masă este valabil  timp de 6 luni de la transferul valorii 

nominale a acestuia pe cardul de plată a salariatului. 

12. Salariatul este obligat să prezinte angajatorului o declarație pe propria 

răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă  de bază 



dupa modelul stabilit de Ministerul Finanțelor (Anexa  nr.7 la Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.95/07.05.2018). 

13. În cazul beneficierii de către salariat de tichete la masă  la două sau mai  

multe locuri de muncă  concomitent, valoarea tichetelor de masă respective 

constituie venituri  impozabile pentru salariat. 

14.   În cazul în care salariatul lucrează pentru diferiți  angajatori același număr 

de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat prin 

prezentarea  declarației pe propria răspundere angajatorului. Locul de muncă de 

bază în acest caz nu poate fi schimbat mai des decât odată pe lună. 

15. Valoarea nominală a tichetelor de masă acordate pentru o zi lucrătoare va fi 

egală cu limita maximă stabilită   a valorii nominale deductibile în scopuri fiscale, 

conform art.4 alin (1) din Legea nr. 166/2017  cu privire la tichetele  de masă. 

16. Angajatorul este obligat să înștiințeze lunar salariații despre valoarea 

tichetelor acordate pe cardul de plată și data transferului acestora. 

17. Comenzile de achiziție de tichete de masă  transmite operatorilor de către 

angajator, vor conține următoarea informație, numele salariaților cărora li se 

atribuie tichetele, numărul unic de identitate al cardului de plată corespunzător 

fiecărui salriat, valoarea nominală a tichetului de masă și valoarea nominală totală 

a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat. 

18. Comenzile de achiziție de carduri de plată a tichetelor de masă transmise 

operatorilor de către angajator  vor conține cel  puțin numele și codul personal ( 

IDNP) corespunzător fiecărui salariat beneficiar. 

 

                      Secretarul al Consiliului                                           Elena Zagornîi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    REPUBLICA MOLDOVA   РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                            БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

   MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                                     МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din       septembrie    2022                        Nr.4/ 

Cu privire la operarea de modificări 

 în bugetul  satului  Budeşti pentru anul 2022 

 

      Având în vedere necesitatea alocării surselor financiare și supraveniturile 

acumulate în bugetul local, în temeiul  art.14 alin. (2) lit. n) al Legii nr.436/2006 

privind administraţia publică locală, art. 28 alin.(2) lit.a) al Legii nr.397/2003 

privind finanţele publice locale, ținând cont de decizia consiliului sătesc Budești 

nr.5/9 din 12.12.2021 “Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2022”,  

Consiliul sătesc  Budeşti DECIDE: 

1. Se operează modificări în bugetul satului Budești în sumă de 177700 lei, 

conform anexei la prezenta decizie. 

2. Drept sursa de finanțare se consideră veniturile acumulate la compartimentul 

“Realizarea terenurilor”, codul economic 371210.  

3. Contabilul- şef, dna  Lidia Borodachi,  va opera modificările de rigoare în 

bugetul satului  Budeşti pentru  anul 2022, conform prevederilor prezentei decizii. 

4. Comisia pentru buget,  economie, finanţe, patrimoniu public local și agricultură, 

va asigira controlul îndeplinirii prezentei decizii. 

          

  Presedinte de sedinţa                                     

  Contrasemna 

   Secretar al consiliului                                     Elena Zagornîi 

 



Anexa nr.1   

la decizia Consiliului sătesc Budești 

                                                                                 nr.      din                        2022 

 

 

 Alocarea surselor financiare din veniturile acumulate din realizarea terenurilor  

 

 

Nr.

d/o 

 

 

Denumirea 

Codul Suma lei 

 

Program

ul 

 

Funcția 

 

 

Activitate

a 

 Cod ECO  

1 Amenajarea teritoriului 7502 0620 00333 222990 

312110 

 

91100,00 

45000,00 

 

2 Centrul comunitar de zi 

pentru persoane în etate 

și refugiați 

9004 1020 00319 319210 41600,00 

  TOTAL GENERAL     177700,00 

 

 

 

Secretar al Consiliului                               Elena Zagornîi 

 

 

 

 

 

 



 

    REPUBLICA MOLDOVA  РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                   БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

   MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                                     МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din       septembrie    2022                        Nr.4/ 

 

Cu privire la rectificarea bugetului  

 satului Budeşti pentru  anul 2022 

 

           Având în vedere  alocarea grantului de la Ambasada Slovaciei în sumă de 

192330lei (10000 EUR)  pentru implementarea proiectului  ”Budești răspunde 

problemelor climatice”, în conformitate cu art.28, alin. (1)  din Legea  nr.397/2003 

privind finanţele publice locale, în baza art.14 (2) lit.n) al Legii nr.436/2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul sătesc  Budeşti DECIDE: 

 1. Se rectifică bugetul satului  Budeşti   în sumă de  192330 lei  la  partea de 

venituri şi cheltuieli, din contul mijloacelor financiare  a grantului acordat  după 

cum urmează: 

Indicatori                                                       Codul                          Suma 

                                                                      economic                      alocaţiilor(lei) 

Resurse 

„Donaţii voluntare pentru cheltuieli              144124                       192330,00 

curente din  surse externe 

 pentu instituţiile bugetare”   

                                                                             

Cheltuieli 

 “Servicii neatribuite altor alineate ”               222990                        192330.00 



 

2. Contabilul- şef, dna  Lidia Borodachi,  va opera modificările de rigoare în 

bugetul sătesc Budeşti pe anul 2022, conform prevederilor prezentei decizii. 

 3.  Comisia pentru buget,  economie, finanţe, patrimoniu public local și 

agricultură, va asigira controlul îndeplinirii prezentei decizii          

         

Președinte de ședinţă                                     

 

Contrasemnat 

          Secretar al consiliului                                     Elena Zagornîi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                   БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

     MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                          МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din   septembrie  2022                        Nr.4/ 

Cu privire  la corelarea bugetului 

satului Budești pentru  anul 2022 

  

      Având în vedere prevederile Legii nr.260/2022 privind modificarea Legii 

bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021, în temeiul   art.55, alin.(5)  din 

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, precum și 

art.24 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale, art.14, alin.(2), lit.n), 

art.19, alin.(4) din Legea nr.436/2006 privind administrația public locală, Circulara 

Ministerului Finanțelor nr.06/2-17-65 din 16.09.2022,  Consiliul sătesc Budeşti 

DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului  local Budești  nr.5/9 din 13.12.2021 “Cu privire 

la aprobarea bugetului satului Budești pe anul 2022 în lectura a doua”, cu anexe, 

după cum urmează: 

1.1  la partea de venituri: 

-  Se majorează partea de venituri  la codul economic  191211 –Transferuri curente 

primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I 

pentru învățămîntul preșcolar și învățămînt extrașcolar, în mărime de 47,7 mii lei. 

1.2  la partea de cheltuieli: 

-  Se majorează partea de cheltuieli bugetare în sumă totală de 47,7 mii lei, după 

cum urmează : 

-  IET  “ Viorel și Viorica”  

    la cod ECO 211180 “Remunerarea muncii angajaților conform statelor”, în 

mărime de 23,8 mii lei; 



    la cod ECO 212100 “Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”, în 

mărime de 6,9 mii lei; 

 - Centrul pentru copii și tineret: 

 la cod ECO 211180 “Remunerarea muncii angajaților conform statelor”, în 

mărime de 13,1 mii lei; 

    la cod ECO 212100 “Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”, în 

mărime de 3,9 mii lei; 

 

2. Se expune în redacție nouă: 

- anexa nr .1 la decizia Consiliului lacal Budești  nr.3/2 din 18.08.2022 “ Cu privire 

la corelarea bugetului satului Budești pentru anul 2022”, conform anexe nr.1;  

- anexa nr .3 la decizia Consiliului lacal Budești  nr.3/2 din 18.08.2022 “ Cu privire 

la corelarea bugetului satului Budești pentru anul 2022”, conform anexei nr.3;  

- anexa nr .4 la decizia Consiliului lacal Budești  nr.3/2 din 18.08.2022 “ Cu privire 

la corelarea bugetului satului Budești pentru anul 2022”, conform anexe nr.4;  

3. Contabilul-șef, dna Lidia Borodachi, se desemnează responsabilă de executarea 

prezentei decizii. 

4. Comisia pentru buget,  economie, finanţe, patrimoniu public local și agricultură, 

va asigira controlul îndeplinirii prezentei decizii. 

          

 

 

Președinte de ședinţă                                       

 

Contrasemnast 

          Secretar al consiliului                                      Elena Zagornîi 

 

 



ANEXA  nr. 1 

                                                                                    la decizia Consiliului local 

                                                                                      Nr.             din        2022 

 

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local 

 

Denumirea Cod 

economic 

Suma, mii 

lei 

I. VENITURI, total 100000 22735,6 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat: 190000 17012,3 

- transferuri cu destinatie specială: 191211 5696,5 

- transferuri cu destinatie specială pentru infrastructura 

drumurilor: 

191216 1340,9 

- transferuri cu destinatie generală: 191231 1132,7 

- transferuri capitale primite cu destinație specială între 

instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor 

locale de nivelul I 

191420 8842,2 

II. CHELTUIELI, total  22735,6 

II.1.Cheltuieli,total 200000 11327,8 

II.2.Active nefinaciare, total 300000 11165,8 

III. SOLD BUGETAR  0 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total  242,0 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 1,0 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 241,0 

 

 

 

Secretar al Consiliului                                    Elena Zagornîi 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

ANEXA  nr. 3 

                                                                            la decizia Consiliului local Budeşti   

                                                                               Nr.      din     2022 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe 

programe 

Denumirea Cod Suma,     

mii lei 

Cheltuieli recurente, in total  22735,6 

        Cheltuieli de personal, in total 210000 7034,9 

Investitii capitale, in total 319200  

Grupa principala 01   

Resurse, total  2345,4 

Resurse generale 1 2340,4 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 5,0 

Cheltuieli, total 2 2237,4 

 Exercitarea guvernarii 0301 2237,4 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 108,0 

Grupa principală 04   

Resurse, total  1340,9 

Resurse generale 1 1340,9 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare   

Cheltuieli, total  1340,9 

Servicii în domeniul  economiei  1340,9 

Grupa principală 06   

Resurse, total  10368,4 



Resurse generale 1 1054,7 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare   

Cheltuieli, total  10368,4 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 1054,9 

Gospodăria de locuințt și gospodăria serviciilor comunale 7503 9313,5 

Grupa principală 08   

Resurse, total  1288,7 

Resurse generale 1 1287,7 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1,0 

Cheltuieli, total  1288,7 

Dezvoltarea culturii 8502 1208,7 

Sport 8602 40,0 

Tineret 8603 40,0 

Grupa principală 09   

Resurse, total  7178,6 

Resurse generale 1 6942,6 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 236,0 

Cheltuieli, total  7178,6 

Servicii generale în educaţie   

Educaţie timpurie 8802 5290,1 

Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 1888,5 

Grupa principală 10   

Resurse, total  213,6 

Resurse generale 1 213,6 

Cheltuieli, total  213,6 



Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 213,6 

 

Secretar al Consiliului                                    Elena Zagornîi 

 

ANEXA  nr.4 

                                                                                        la decizia Consiliului local 

                                                                                   nr.      din         2022 

 

 

Transferurile de la/către alte bugete 

Denumirea indicatorului Codul 

economic 

Suma,  

mii lei 

1. Transferuri  curente primite  cu destinaţie specială între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru 

învăţămîntul preşcolar,primar,secundar general,special şi 

complementar  (extaşcolar) 

191211 5696,5 

2. Transferuri curente primite cu  destinaţie specială                                        

 între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 

I pentru infrastructura drumurilor              

191216 1340,9 

3.  Transferuri  curente primite  cu destinaţie generală din 

fondul de compensare între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul I 

191231 1132,7 

4. Transferuri capitale primite cu destinație stecială între 

instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale 

de nivelul I 

191420 8842,2 

 Total transferuri din bugetul municipal   17012,3 

 

 

Secretar al Consiliului                                    Elena Zagornîi 



 

 

     REPUBLICA MOLDOVA  РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                   БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

   MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                                     МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din       septembrie    2022                        Nr.4/ 

Cu privire la acceptarea donației 

     În temeiul art.4 alin.(1) lit.g), lit.l) din Legea  nr.435/2006 privind 

descentralizarea administrativă, art.14 alin.(2) lit.b), lit.h) din Legea nr.436/2006 

privind administrația publică locală,  Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 

28.12.2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul 

bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea 

financiară în sistemul bugetar”, Consliul sătesc Budești DECIDE: 

 

1. Se acceptă donația bunurilor materiale oferite de Fundația „Terre des Hommes”, 

în valoare de 32570 lei, după cum urmează: 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

mărfurilor 

Unitatea de 

măsură 

Cantitatea 

mărfurilor 

Preț unitar, 

lei 

Valoarea 

mărfurilor, 

lei 

 1. Cuier  buc  1  730,00  730,00  

 2. Raft cubus  buc  2  1920,00  3840,00  

3. Raft buc 1 3600,00 6000,00 

4. Masa Zola buc 2 3000,00 6000,00 

5. Scaune verzi buc 3 800,00 2400,00 

6. Scaune galbene buc 3 800,00 2400,00 

7. Scaune roșii buc 3 800,00 2400,00 

8. Scaune orange buc 3 800,00 2400,00 

9. Bean Bag buc 4 1300,00 5200,00 

Total                                                 32570,00 

 



2. Se acceptă donația de carte pentru Biblioteca publică sătească (30 bucăți)  

oferită de  ONG „Viața ta”, în valoare de 1350 lei, conform actului de predare-

primire. 

3. Centrul pentru copii și tineret, Biblipteca publică sătească, vor asigura 

recepționarea bunurilor materiale menționate în pct.1 și 2 ale prezentei decizii, 

conform actului de predare-primire. 

4. Primarul satului Budești, dna Nina Costiuc, va asigura controlul îndeplinirii 

prezentei decizii. 

 

Președinte de ședinţă                                     

Contrasemnat 

          Secretar al consiliului                                     Elena Zagornîi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    REPUBLICA MOLDOVA                                                РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                   БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

     MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                              МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din   septembrie  2022                        Nr.4/ 

 

Cu privire  la aprobarea procesului-verbal 

de  casarea a mijloacelor fixe  

 

         Având în vedere nota informativă prezentată ca urmare a examinării 

procesului-verbal de casare a mijloacelor fixe și inventarului din 15.09.2022, în 

conformitate cu art.8 al Legii nr.523/1999 cu privire la proprietatea publică a 

unităților administrativ- teritoriale, art.14, lit.b) din Legea nr.436/2006 privind 

administraţia publică locală, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.500/1998 despre 

aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace 

fixe, Consiliul sătesc  Budeşti DECIDE: 

  

1. Se aprobă procesul-verbal din 15.09.2022 și se autorizează casarea 

mijloacelor  fixe ale Centrului pentru Copii și Tineret, în sumă de  1000  lei, care 

se întroduc în registru, conform anexei. 

2. Dna Lidia Borodachi, contabil-șef, va asigura excluderea mijloacelor  fixe 

casate din evidența contabilă a entității, cu respectarea tuturor cerințelor și 

procedurii invocate de legislația în vigoare. 

3. Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local și 

agricultură,  va asigira controlul îndeplinirii prezentei decizii. 

          

 

         

Președinte de ședinţă                                     

Contrasemnat 

 

           Secretar al consiliului                                     Elena Zagornîi 

                                    

 

                                                                                                          

 



REPUBLICA MOLDOVA                                                     РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                   БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                                   МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din     septembrie      2022                        Nr.4/ 

Cu privire la schimbarea modului de 

 folosinţă a terenului pentru amplasarea  

sistemei  fotovoltaice solare 

 

      Examinând cererea depusă de SRL ,,BENEDET ENERGY” (IDNO 

1022600002555)  nr.02/1-38-87 din 24.08.2022  privind schimbarea  modului de 

folosință a terenurilor agricole cu nr cadastrale 3120105.067 și 3120105.068, în 

temeiul art. 36, alin. 2), lit. d) din  Codul Funciar, art.14 alin.(2) lit.f) și art. 22, 

alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, în conformitate 

cu  pct.26, pct.34-37 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, 

schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

1170/2016, Consiliul sătesc Budești DECIDE: 

1. 1.Se schimbă modul de folosinţă a ternurilor agricole cu nr. cadastral 

3120105.067, cu suprafața de 0,1268 ha și  nr. cadastral 3120105.068, cu 

suprafața de 0,3017 ha, arendașul  ,,BENEDET ENERGY” (IDNO 

1022600002555), în scopul amplasării sistemei  fotovoltaice solare cu 

respectarea procedurilor legale privind  amplasarea. 

 

2. . Se atenţionează investitorul: 

1) că lucrările  de construcţie sunt posibile în baza certificatului de 

urbanism şi a unui proiect special elaborat în modul stabilit. 

2) să obţină acordurile şi avizele  prevăzute de legislaţie şi a autorizaţiei de 

construire. 

3. Primarul satului Budești, dna Nina Costiuc, Comisia pentru urbanism şi 

dezvoltare rurală, prestări servicii şi susţinerea micului business, va asigura 

controlul îndeplinirii prezentei decizii. 

Preşedinte de şedinţă  

Contrasemnat 

Secretar al Consiliului                                                   Elena Zagornîi 



 

REPUBLICA MOLDOVA                                                РЕСПУБЛИКA МОЛДОВA 

CONSILIUL SĂTESC BUDEŞTI                   БУДЕШТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

     MUNICIPIUL CHIŞINĂU                                              МУНИЦИПИЙ   КИШИНЭУ 

 

D E C I Z I E 

s.Budeşti 

din   septembrie  2022                        Nr.4/ 

 Cu privire la adjudecarea, prin vînzare- cumpărare 

 la licitație cu strigare a bunului imobil 

  

     În temeiul art.14, (2), lit.b), art.23, (1), lit.b) din Legea nr.121/2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice, art.19, (4), art.77, (2), (3) din 

Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, având în vedere 

Regulamentul  privind  licitaţiile  cu  strigare  şi reducere, aprobat  prin Hotărârea 

Guvernului  nr.136/2009, conform Rapoartului de evaluare  2022/096–d din  

14.09.2022,  Consiliul sătesc Budeşti DECIDE: 

   1. Se acceptă adjudecarea la licitație cu strigare prin vânzare-cumpărare, a 

bunului imobil, după cum urmează;  

Nr.

d/o 

 

Nr. cadastral 

 

Suprafața 

(ha) 

 

Categoria de 

destinație/domeni

ul 

 

Prețul inițial, 

conform 

Raportului de 

evaluare,( lei) 

 

Preț final, 

lei 

1 3120112.347 0,90 Agricol/privat 124216  

 

2.Se aprobă taxa de participare la licitația de vînzare a proprietății publice în 

mărime de 600 de lei pentru persone fizice și 1200 de lei pentru persoanele 

juridice. 

   3.Organizatorul licitației cu strigare va da publicității comunicatul informativ 

privind desfășurarea licitației cu strigare și va informa populația asupra condițiilor 

de desfășurare a acesteia. 



4.Primarul satului Budești, dna Nina Costiuc, va asigura controlul îndeplinirii 

prezentei decizii. 

 

Preşedinte de şedinţă 

Contrasemnat 

 

Secretar al Consiliului                                                   Elena Zagornîi 

 

 

  

 

 

 

 


