
I. Com partim ent

Raportul privir

PARTIDUL LIBERAL

d gestiunea financiară

Anexa nr. 8
la Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 4401 din 23 decembrie 2015

(denum ir a  integrală a  partidului)

PL

Adresa sediului central

Codul fiscal

(denum ire i prescurtată a partidului)

Mun . Chisinau str. N. Iorga Ll5 

1010620007926
Telefon, fax, e-mail 022243569 pl.md 

Conducătorul

Trezorier

Perioada de raportare

Membri de partid 

Personal încadrat 

Filiale

Organizaţii internaţionale din care partidul face parte

Sedii proprii

Sedii luate în locaţiune 

II. Com partim ent

Ghimpu Mihai
(num ele, prenum ele)

Josanu Maria

(num ele, prenum ele)

01 ianuarie - 
31 decembrie 2016

(semnătura)

20778

(num ărul)

(num ărul)

39

(num ărul)

(num ărul)

(num ărul)

27
(num ărul)

Nr. d/o D enum irea indicatorilor

Executat

Total
inclusiv:

de la bugetul de stat din alte surse
1 2 3 4 5
I. Soldul m ijloacelor băneşti la începutul perioadei de gestiune 8,00 0 8,00

II. Sursele de finanţare, total 4993917,00 4510119 483798,00

1. Subvenţii de Ia bugetul de stat 4510119 X

2. Donaţii, în bani, total: X

din partea membrilor de partid 483798 X 483798,00
din partea altor persoane fizice X

din partea persoanelor juridice X

3. Donaţii sub alte forme, total: X

sub formă de proprietăţi X

bunuri X

servicii gratuite sau în condiţii mai avantajoase decît valoarea 
comercială

X

achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid X

4 Cotizaţii de membru de partid X

5 Venituri obţinute de către partid în urma activităţilor economice 
desfăşurate, total:

X

din activitatea editorială X

din activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale X

din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzu 
statut

în X

Alte venituri X

III. Plăţi pentru urm ătoarele destinaţii, total: 1116802,18 638565,25 478236,93
1. Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 405624,96 307167,22 98457,74
2. Cheltuieli de personal



1 2 3 4
3. Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 475646,46 315200,32 160446,14
4. Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0,00 0 0,00
5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 3909,71 3909,71
6. Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate 0,00
7. Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din < 

partidul face parte
are 191803,34 191803,34

8. Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidu lui 0,00 0 0,00
9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 2753,71 288 2465,71
10. Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu) 0,00 0 0,00
11. Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, 

seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, 
desfăşurate pe teritoriul ţării

22416,00 12000 10416,00

12. Alte cheltuieli, total: 0,00 X 0,00
a) 0,00 X 0,00
b) 0,00 X 0,00
c) 0,00 X 0,00
Ф 0,00 X 0,00

13. Cheltuieli în campania electorală 14648,00 14648,00
IV. Soldul m ijloacelor băneşti Ia sfîrşitu l perioadei de gestiune 3877122,82 3871553,75 5569,07


