


REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC

PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

Decizie nr.8/1Proiect
din ___ decembrie 2020

Cu privire la aprobarea bugetului
local Peresecina pentru anul 2021
în prima lectură

În temeiul art. 14 (2) lit.n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală, în conformitate cu prevederile art.24 (1) lit.a,47(2) lit.b),55 (4) al Legii finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și ținînd cont de art.21
(2)lit.b),22 ale Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, (cu
modificările ulterioare) examinănd bugetul local în a II lectură,avizul pozitiv al comisiei de
specialitate,

Consiliul Local Peresecina DECIDE:

1. Se aprobă bugetul local Peresecina pentru anul 2021 în prima lectură după cum urmează:
1.1 sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local Peresecina

conform anexei nr. 1;
1.2 componența veniturilor bugetului local, Peresecina pe anul 2021 conform anexei nr. 2;
1.3 resursele şi cheltuielile bugetului local Peresecina conform clasificaţiei funcţionale şi pe

programe, anexa nr. 3;
1.4 nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către autoritățile/

instituţiile bugetare pentru anul 2021, conform anexei nr. 4;
1.5 efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile / instituţiile bugetare finanţate de la

bugetul respectiv, conform anexei nr. 5.
1.6 cuantumul fondului de rezervă a bugetului local Peresecina, în sumă de 280,0 mii lei.

2. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama primarului d-nei Valentina Buzu.

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Preşedintele şedinţei _______________

Semnat la data de __________________

Contrasemnat______________________

Secretar al consiliului________________Galina Gaiduc



Anexa nr.1
la decizia Consiliului sătesc Peresecina

nr.8/ din decembrie 2020

Sinteza Indicatorilor generali și sursele de finanțare ale
bugetului local Peresecina pe anul 2021

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 14247.8

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 9504.0

II. CHELTUIELI, total 2+3 14247.8
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9

Inclusiv conform clasificatiei economice (k3)
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

Secretar al consiliului satesc                                                    Galina Gaiduc



Anexa nr.2
la decizia Consiliului local Peresecina

nr. 8/ din decembrie 2020

Componenta veniturilor bugetului local Peresecina pe anul 2020

Secretar al consiliului satesc                                                    Galina Gaiduc

Denumirea
Cod Eco

(k4)
Suma-
mii lei

Venituri total: inclusiv 14247.8

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2737.5
Impozitul pe venitul retinut din salariu 111110 2590.5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 130.0
Impozitul pe venitul pers. fizice ce desfășoa. activități obținut  în domeniul comerțului 111124 8.0
Impozitul pe venitul pers. fizice din domeniul transportului rutier –regim taxi 111125 4.0
Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și sau folosință 111130 5.0
Impozitul funciar 1131 285.4

Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice,inregistrate in calitate de
intreprinzator

113161 210.0

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni 113171 75.4
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 223.4

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 7.6

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 47.5
Impozitul pe bunurile imob.achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în
calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

113230 127.2

Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din
valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor

113240 41.1

Impozitul privat încasat în bugetul local 113313 0.1

Taxe pentru servicii specifice 1144 822.1

Taxa de piață 114411 9.8

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 82.0

Taxa pentru prestarea serviciilor auto 114413 9.6

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 709,3
Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 7,4
Taxa pentru patentă de întreprinzător 114522 4.0
Renta 1415 97.0

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasate în bugetul local de nivelul I 141522 80.3

Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă 141533 14.7
Plata pentru certificate de urbanism 142215 2.0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 578.3

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 574.4
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 3.9

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 9504.0

Transferuri cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale de nivelul I

191231 1637.5

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale pentru învăţămîntul preşcolar,primar,secundar
general,special şi complementar (extraşcolar)

191211 6920.3

Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor 191216 946.2



Anexa nr.3

la decizia Consiliului local Peresecina
nr.8/ din decembrie 2020

Resursele și cheltuielile bugetului local Peresecina
conform clasificației funcționale și pe programe-2020

Denumirea Cod Suma- mii lei

Cheltuieli recurente, în total 14247,8

inclusiv cheltuieli de personal 7139,7

Investiții capitale, în total

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 2188.2
Resurse, total 2188.2
Resurse generale 1 2169.3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 18.9

Cheltuieli, total 2188.2

Exercitarea guvernării 0301 1908.2

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 280.0

Servicii în domeniul economiei 04 1686.1

Resurse, total 1686.1
Resurse generale 1 1686.1

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 1686.1

Administrarea patrimoniului de stat 5009 -5.0

Dezvoltarea drumurilor 6402 1691.1

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 2044.7
Resurse, total 2044.7
Resurse generale 1 2044.7

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 2044,7
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 889.0

Iluminarea stradală 7505 1155,7

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 849.1
Resurse, total 849.1

Resurse generale 1 849.1

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 849.1

Dezvoltarea culturii 8502 734.1

Sport 8602 115.0

Tineret 8603

Învăţămînt 09 7479.7
Resurse, total 7479.7
Resurse generale 1 7479.7

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 7479.7

Cheltuieli, total 7479.7

Educație timpurie 8802 7479.7

Protecţia socială 10
Resurse, total
Resurse generale 1

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012

Secretar al consiliului satesc                                                    Galina Gaiduc



Anexa nr. 4
la decizia Consiliului sătesc Peresecina

nr.8/ din decembrie 2020

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către
autoritățiile/ instituţiile bugetare pe anul 2020

Nr.
d/o

Codul Eco
(K6)

Instituţia, denumirea serviciilor
Costul serviciilor

(lei)

1 2 3 4

1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat
de instituţiile publice:

- amplasate în sate 48.2

Tariful de bază/chirie,întîlniri cu alegătorii 1500 lei

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu
aplicarea tarifului de bază indicat mai sus

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice –
(energia electrica)

2.26

Activitatea executivelor locale

142310 Eliberarea certificatelor de la locul de trai 5

Eliberarea certificatelor pentru realizarea producţiei 9

Eliberarea certificatelor predestinate pentru a fi prezentate peste hotarul

ţării
9

Eliberarea certificatelor caracteristice 5

Certificate despre salariu 9

Certificate de salariu pentru pensie 9

Eliberarea la mînă cetăţenilor de dispoziţii, decizii 9

Extras din cartea de imobil 9

Adeverinţe privitor la moştenire 9

Viză de domiciliu 9

Întocmirea actelor de stare civilă:

- Certificate de naştere

- Certificate de căsătorie, din ele:

- 1. în mod festiv

- 2. în localul nunţii

30

50

200

750

Pentru amplasarea repetată în natură a parcelelor de teren 36

Pentru întocmirea borderourilor de calcul, documentaţiei de

vînzare-cumpărare a terenirilor API
108

Pentru amplasarea în natură a sectoarelor predestinate construcţiilor

individuale.
72

1. Pentru eliberarea autorizaţiilor:

- 1.1.de construcţie a obiectelor comerciale, industriale

- 1.2. de construcţie a caselor individuale de locuit

- 1.3. de construcţii individuale auxiliare

2. Pentru eliberarea certificat de urbanism pentru proiectare:

3. Pentru eliberarea notificărilor:

4. Pentru returnarea notificărilor:

5. Pentru eliberarea de informaţii instituţiilor private

250

250

150

100

180

100

50

Grădiniţele finanţate din bugetul local:

3 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară
(lei/copil/zi) vîrsta de pînî la 3 ani

7,10

Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară
(lei/copil/zi)  vîrsta de pînî la 3 ani la 7 ani

8,75

Contabil șef__________________E. Dorogoi



Anexa nr. 5
la decizia Consiliului sătesc Peresecina

nr.8/ din decembrie 2020

Efectivul limită al statelor de personal
din autoritățile/instituţiile publice finanţate de la bugetul local Peresecina

pe anul 2020

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4

1 Primăria - aparat 10922 15.0

2 Grădiniţa nr.2 08322 28.73

3 Grădiniţanr.3 08323 40.2

4 Biblioteca publică 08326 1.0

5 Căminul cultural 08327 6.0

Total 90.93

Secretar al consiliului satesc                                                    Galina Gaiduc


