
Anexa nr. 8

la Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice, 
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr, 4401 din 23 decembrie 2015

I. Com partim ent

Raportul privind gestiunea financiară

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova

(d e n u m ire a  in te g ra la  a  p m tid u tu i)

Partidul Popular din Republica Moldova

(donutni rea prescurtată a  partidului)

Adresa sediului central mun.Chisinau

1011620002641Codul fiscal _ _ _ _
Telefon, fax, e-m ail____

Conducătorul Oleinic Alexandr

Trezorier

Perioada de raportare 

Membri de partid 

Personal încadrat 

Filiale

Organizaţii internaţionale din care partidul face parte

Sedii proprii

Sedii luate în locaţiune 

II, Compartiment

(n u m e le , p re n u m e le )

A/2015
(s e m n ă tu ra )

9265

(m im S r u l)

(num ărul)
N Со n 5 r>’4 :* Gi0 1  â Сer11raiă 
jrj Direcţia financiar-anonomicâ

(numărul)

(tmn-ărul) l)
(numărul)

3 1 МАЙ. 2016

§  CEC 0 4 / с Ю

%

(nutnaruh

Nr. d/o Denum irea indicatorilor

E xecutat

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 0

(I. Sursele de finanţare, total

1 . Subvenţii de la bugetul de stat 0 X

2, Donaţii, în bani, total: 780760,00 X 780760,00

din partea membrilor de partid 780760,00 X 780760,00

din partea altor persoane fizice 0,00 X 0,00

din partea persoanelor juridice 0,00 X 0,00

3. Donaţii sub alte forme, total: 0,00 X 0,00

sub formă de proprietăţi 0,00 X 0,00

bunuri 0,00 X 0,00

servicii gratuite sau în condiţii mai avantajoase decît valoarea 
comercială

0,00 X 0,00

achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid 0,00 X 0,00

4 Cotizaţii de membru de partid 0,00 X 0,00

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

0,00 X 0,00

din activitatea editorială 0,00 X 0,00

din activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale 0,00 X 0,00

din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în 
statut

0,00 X 0,00

Alte venituri 0,00 X 0,00

III. Plăţi pentru următoarele destinaţii, total: 780760,00 780760,00

1. Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 1122 6,00 J 1226,00

2. Cheltuieli de personal 54619,00 1 54619,00



1 2 3 4 5
'3. Cheltuieli pentru presă şî materiale promoţiotiale 209700,00 209700,00
4. Cheltuieli de deplasare în  ţară şi în străinătate 0,00 0,00
5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 13290,00 13290,00
6. Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate 0,00 0,00
7. Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care 

partidul face parte
0,00 0,00

8. Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului 0,00 0,00

9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 107,00 107,00
10. Cheltuieli dc audit (extern/obligatoriu) 0,00
11. Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, 

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

0,00

12. Alte cheltuieli, total: 7110.00 X 7110.00
a) 0,00 X

b) 0,00 X

0 0,00 X

d) 0,00 X

13. Cheltuieli în campania electorală 484708,00 484708,00

IV. Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune 0,00 0,00

Conducătorul

I..Ş

■Trezorierul
(nuinel e, prenumele) («temniLura)


