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                                                           DECIZIE 
 

Nr.3/1                                                                                       din  03  iunie  2022 

 
                                                          
 

 Cu  privire la darea de seamă  

a ÎM ,,Dănceni Service,, pentru  perioada 2021 

 
     Examinînd  darea de seamă  pentru  anul financiar  2021 prezentată de contabila  

ÎM ,,Dănceni Service,, dna Cepeli Elena  și în  conformitate  cu prevederile art. 14 

(2) lit. z) din Legea nr. 436/2006  privind administrația  publică  locală și a avizului 

pozitiv al Comisiei de specialitate, Consiliul sătesc Dănceni, 

                                

                                                          DECIDE: 
 

1. Se ia act de dare de seamă  ÎM ,,Dănceni-Service,, privind  activitatea 

întreprinderii   pe  perioada 2021; 

  

2. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiei 

pentru buget, economie  finanțe și patrimoniu public local. 

 

 

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                            
   

 Contrasemnează: 

  

 Secretarul Consiliului                                                                   Ungureanu  Tatiana 
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                                                           DECIZIE 
 

Nr.3/2                                                                                       din  03  iunie  2022 

 
                                                          
Cu privire la  demersul ÎM ,,Dănceni - Service,, 
 

     Examinând demersul ÎM ,,Dănceni-Service,, privind stabilirea taxei de conectare 

la rețeaua apeductului centralizat și pentru că sau  majorat   prețurile la consumabile 

pentru întreținerea acestui sistem, în conformitate cu prevederile art. 14 lit. q) din 

Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală cu modificările și completările ulterioare și a avizului comisiei de 

specialitate, Consiliul  sătesc Dănceni, 

 

D E C I D E: 
 

 

1. Se ia act de demersul ÎM ,,Dănceni-Service”; 

2. Se stabiliște tariful de 1000_______lei persoane fizice (per gospodărie) și 

1500 lei _______ pentru persoane juridice, pentru conectarea la rețeau 

apeductului centralizat; 

3. Se remite un exemplar al prezentei decizii directorului ÎM ,,Dănceni-Service,,; 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acestea în Registrul de stat 

al actelor locale și se aduce la cunoștința  locuitorilor satului Dănceni prin 

intermediul  mijloacelor de afișare și publicare pe pagina web a Primăriei; 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii îi aparține dnei Butuc-Guranda 

Victoria, primar al s.Dănceni. 

  

 
 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                                                                                                
   

 Contrasemnat: 

 

  Secretarul Consiliului                                               Ungureanu Tatiana 
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                                                           DECIZIE 
 

Nr.3/3                                                                                       din  03  iunie  2022 

 
                                                          
 

 Cu privire la  operarea unor modificări în Decizia nr.2/5 

din  19.04.2022  ,,Cu privire la expunerea la licitație publică de 

vânzare-cumpărare a bunurilor imobile din s. Dănceni,, 
 

    Analizând raportul de evaluare  a bunului imobil  nr. 22-052, a terenului agricol 

amplasat pe adresa r-nul Ialoveni, s.Dănceni, extravilan (nr. cadastral 5516101.532, 

suprafața- 2,1297 ha), unde în urma calculelor efectuate a fost stabilit prețul de piață, 

care constituie suma de 426 000 lei și în temeiul art.14 din Legea nr. 436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr 100 din 22.12.2017 

cu privire la actele normative  și a avizului comisiei de specialitate, Consiliul satesc  

Danceni, 

 

DECIDE: 
 

1. Se modifică prețul inițial din primul subpunct al pct. 1 din Decizia nr.2/5  din  

data de 19.04.2022  ,,Cu privire la expunerea la licitație publică de 

vânzare-cumpărare a bunurilor imobile din s. Dănceni,, după cum 

urmează: 

 

            ,,Suma de – 320 000,00 lei,  se substituie cu suma de _____  (426 000 lei ). 

 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința Oficiului Teritorial Chișinău, 

Cancelaria de Stat a RM  și va intra în vigoare la data includerii acesteia în 

Registrul de stat al actelor locale . 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                                             

                                                         
   Contrasemnează: 

 

  Secretarul Consiliului                                                                   Ungureanu  Tatiana 
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MD- 6814, satul Dănceni, raionul Ialoveni, Tel: / 268 / 34-2-36; fax:0 268 34-2-38 

 

                                             DECIZIE 
 

Nr.  3/4                                                                                         din 03 iunie  2022 

 
Cu privire la corelarea bugetului local 

pentru anul 2022 

 
            În conformitate   cu art. 12 din Legea nr. 435/2006 privind  descentralizarea 

administrativă, art. 14, alin 2 din Legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică 

locală,  art. 20 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, 

art.24,25,47,55,alin.5), art.58 alin. 1) din Legea finațelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181/2014, ținând cont de Legea bugetului de stat pentru anul 2022 și 

modificările ulterioare (Legea 112/2022), având în vedere decizia Consiliului sătesc 

Dănceni nr. 9/10 din 17.12.2021,, Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2022 

în lectura a doua,, și luând în considerație avizul comisiei consultative de specialitate  

Consiliul sătesc  Dănceni, 

 

   DECIDE: 

 
1. Se corelează Bugetul s. Dănceni pentru anul 2022, după cum urmează: 

- La capitolul  VENITURI și anume: 

ECO 191211 (Transferuri curente primite cu destinație specială)  suma de 391 100,00 lei 

- La capitolul CHELTUIELI și anume: 

                     

a) F1F3  0911/ P1P2 8802/Activitatea 00199/ 

05142  „Grădinița Albinuța Dănceni” 

 

ECO 211180 (Remunerarea muncii angajaților conform statelor) – 34 800,00 lei 

(Achitarea premiilor anuale angajaților Grădiniței Albinuța s. Dănceni, conform HG 

163/2022 ) 

ECO 212100 (Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii) – 10 100,00 lei 

(Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  angajaților Grădiniței 

Albinuța s. Dănceni, conform HG 163/2022 ) 

ECO 222110 (Energia electrică) – 3000,00 lei 



(Achitarea serviciilor de energie electrică la Grădinița Albinuța s. Dănceni, conform 

Legii 112/2022  ) 

ECO 222120 (Gaze) – 295 300,00 lei 

(Achitarea serviciilor de gaze la Grădinița Albinuța s. Dănceni, conform Legii 112/2022)   

 

b)  F1F3  0911/ P1P2 8802/Activitatea 00488/ 

05142  „Grădinița Albinuța Dănceni” 

 

ECO 211180 (Remunerarea muncii angajaților conform statelor) – 2 600,00 lei 

(Achitarea premiilor anuale angajaților Grădiniței Albinuța s. Dănceni, conform HG 

163/2022 ) 

ECO 212100 (Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii) – 800,00 lei 

(Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  angajaților Grădiniței 

Albinuța s. Dănceni, conform HG 163/2022 ) 

ECO 333110 (Procurarea produselor alimentare) – 44 500,00 lei 

(Pentru procurarea produselor alimentare la Grădinița Albinuța s. Dănceni, conform 

Legii 112/2022  ) 

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al 

actelor locale ; 

3. Controlul asupra  executării  prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei buget, 

economie, finanțe și patrimoniu public local. 

                                                                                                                       

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         

       Contrasemnează: 

      

 

      Secretarul Consiliului                                                      Ungureanu  Tatiana 

 
 


