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

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

I, Compartiment
Raportul privind gestiunea financiară

Partidul Liberal

PL
(denumirea integrală a partidului)

Adresa sediului central
(denumirea prescurtată a partidului)

Mun . Chisinau str. N. Iorga ,15

Codul fiscal 1010620007926 /
Telefon, fax, e-mail 022243569 /  /

Conducătorul Ghimpu Mihai / [ [ / /  — ) ^  7  ,

Trezorier

L /  /(numele,/renumele) /r
Josanu Maria J  /  *

(semnătura)

Perioada de raportare
prenumele)

01 ianuarie - 20 martie 
2018

(semnătura)

Membri de partid 

Personal încadrat 

Filiale

Organizaţii internaţionale din care partidul face parte 

Sedii proprii 

Sedii luate în locaţiune

Comisia Electorală Centrală

II. Compartiment
Executat

Nr. d/o Denumirea indicatorilor
Total

inclusiv:
de Ia bugetul de stat din alte surse

1 2 3 -4 1 5
I. Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de gestiune 6881895,51 687771),5 4184,01
II. Sursele de finanţare, total 1131773,91 1131773,91 0,00
1. Subvenţii de la bugetul de stat 1131773,91 1131773,91 X

2. Donaţii, în bani, total: 0 X 0,00
din partea membrilor de partid 0,00 X 0,00
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
T ÏT e c ^ / i Q i  m QOÇ/1Q 1 m n nn



i  __ __ __ 2 3 4

■Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 154353,20 154353,2 0,00

/. Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate 0,00 0 0,00

5. Cheltuieli pentru telecomunicaţii 4207,90 4207,9 0,00
6. Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate 0,00 0 0,00
7. Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care 

partidul face parte
0,00 0 0,00

8. Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului 18655,00 18655 0,00

9. Cheltuieli de birotică, comision bancar 8331,50 8331,5 0,00
10. Cheltuieli de audit (extem/obligatoriu) 0,00 0 0,00
11. Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, 

seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid,
0,00 0 0,00

desfăşurate pe teritoriul ţării "

12. Alte cheltuieli, total: 0 X 0,00
a) Semnătură electronica 0 X 0,00
b) 0 X 0,00

c) 0 X 0,00

d) 0 X 0,00
13. Cheltuieli în campania electorală 0 0,00
IV. Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune 7128178,41 7123994,4 4184,01

Conducătorul

Ær %

Ghimpu Mihai
(numele, (semnătura)

L.Ş PL 4V
la. 'M  /  Ci

Trezorierul* Jo
Josanu Maria

(numele, prenumele) (semnătura)



Partidul Liberal

Anexa nr.
la Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice, 

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

1010620007926
(Denumirea integrală a partidului) 

Contul: MD98VI022240300000294MDL

(Codul fiscal)

(Contul destinat subvenţiilor de la Bugetul de Stat) 

Banca: BC Victoriabank SA
(Denumirea băncii comerciale, BIC)

Informaţie lunară privind cheltuielile Partidului din subvenţiile de la bugetul de stat
20.03.2018

(data, luna, anul)

Nr. d/o Indicatori Suma (lei)

1 Soldul la data de 01.01.2018 6877711.5
2 Subvenţii de Ia bugetul de stat în perioada 01.01.2018-20.03.2018 1131773,91
3 Plăţi pentru următoarele destinaţii, total: 01.01.2018-20.03.2018 901759,38

Cheltuieli pentru întreţinerea sediilor 474258,55
Cheltuieli de personal 225684,86
Cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale 154353,2
Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate
Cheltuieli pentru telecomunicaţii 4207,9
Cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate
Plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care partidul face parte
Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului 18655
Cheltuieli de birotică, comision bancar 8331,5
Cheltuieli de audit (extem/obligatoriu)
Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestaţii publice, seminare şi alte cursuri de instruire 
pentru membrii de partid, desfăşurate pe teritoriul ţării 16268,37

15 Soldul la data de 20.03.2018 / • 7107726,03

Conducătorul

Trezorierul

Ghimpu Mihai V  f i .  *p l | :

* 7

..‘Ou L U î

C : (semnătura)

2i



Anexa nr.

Partidul Liberal

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

nr. 4401 din 23 decembrie 2015

1010620007926
(Denumirea integrală a partidului) (Codul fiscal)

trul donaţiilor sub formă de proprietăţi, bunuri, servicii gratuite sau în condiţii mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea
unor bunuri sau servicii utilizate de partid 01.01.2018 - 20.03.2018

Denumirea donaţiei Număr / cantitate
Preţ comercial 
(de piaţă) per 

unitate
Valoarea totală

Nr. şi data 
contractului de 
donaţie/actul de 

recepţionare

Numele, prenumele 
a persoanei fizice / 

denumirea 
persoanei juridice

IDNP/IDNO

formă de proprietăţi

Total
uri

Total
dcii gratuite sau în condiţii mai avantajoase 
ît valoarea comercială

Total
tarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid

*

Total

3^  _ TL 0 \
iducătorul *■

PLt
' ** £ 
zorierul

Q//̂ 'impUMiMihai
(numele, prenumele)

Josanu Maria



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

nr. 4401 din 23 decembrie 2015

Partidul Liberal__________________
(Denumirea integrală a partidului)

__________ 1010620007926
(Codul fiscal)

Registrul donaţiilor de la persoane fizice 01.01.2018 - 20.03.2018

Numele, prenume 
donatorului

Cod personal (IDNP) Domiciliul
Locul de 

mulca/ocupaţia Data

Suma (lei) Forma donaţiei
Persoane fizice, 

membri de 
partid

Alte
persoane

fizice
în numerar prin transfer

TOTAL

Conducătorul

•s»f

y

Trezorierul
(numele, prenumele) (semnătura)



Anexa nr. 2
la Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice, 

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

Partidul Liberal__________________
(Denumirea integrală a partidului)

1010620007926
(Codul fiscal)

Registrul donaţiilor de la persoane juridice 01.01. 2018 - 20.03.2018

Denumirea entităţii şi 
forma organizatorică

Cod fiscal
Adresa juridică/ 

sediul
Genul de activitate Data

Nr. documentului 
de plată

Suma (lei)

TOTAL

Conducătorul

L.Ş
ir**

p£<2j
ivW

Trezorierul



_________ Partidul Liberal
(Denumirea integrală a partidului)

1010620007926
(Codul fiscal)

Registrul cotizaţiilor de membru de partid în perioada 01.01.2018 - 20.03.2018

'tumele, prenumele 
membrului Cod personal (IDNP) Anul naşterii Domiciliul Locul de muncă/ocupaţia Sursa de venit Data Suma (lei)

/  TOTAL

Ghimpu Mihai
iele, prenumele) (semnătura)

Josanu Mar j g /
(numele, prenumele) (semnătura)


