Bugetul satului Peresecina
anul 2022

15386,0 mii lei

Cadrul legal:
Bugetul local a fost elaborat în conformitate cu:
❑

Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală,

❑ Legea

nr. 181 din 25.07.2014 privind finanțele
publice și responsabilității bugetar-fiscale,
nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele
publice locale,

❑ Legea
❑ Legea

270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar.

Analiza comparativă:
2018

2019

2020

2021

2022

10811,1 13080,0 14222,1 14979,8 15386,0

Venituri
Venituri proprii

4148,9 mii lei

Transferuri cu destinație generală

1516,2 mii lei

Transferuri cu destinație specială educație
timpurie
Transferuri cu destinație specială
infrastructura drumurilor
Alte taxe colectate

7299,6 mii lei

Total

15386,0 mii lei

984,3 mii lei
1437,0 mii lei

STRUCTURA VENITURILOR:
Alte taxe colectate
9%
Transferuri cu destinație
specială infrastructura
drumurilor
6%

Venituri proprii
27%

Transferuri cu destinație
specială educație
timpurie
48%

Transferuri cu
destinație generală
10%

Proporția veniturilor:
Total 15 386 000 lei

Transferuri de
la bugetul de
stat

36%

64%

Venituri proprii

Venituri proprii – 5585,9 mii lei


Impozitul pe venit persoane fizice

3614,5 mii lei



Impozitul funciar

307,2 mii lei



Impozitul pe bunurile immobile

227,1 mii lei



Impozitul privat

0,1 mii lei



Taxa pentru amenajarea teritoriului

95,0 mii lei



Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestarea serviciului

700,0 mii lei



Taxa pentru dispozitive publicitare

7,4 mii lei



Taxa pentru prestarea serviciilor auto

9,6 mii lei



Taxa de piață

9,8 mii lei



Taxa pentru patentă de întreprinzător

6,0 mii lei



Renta

95,3 mii lei



Plata pentru serviciile instituțiilor bugetare

513,9 mii lei

Cheltuieli
Educație timpurie

7801,6 mii lei

Aparatul Primarului

1923,0 mii lei

Casa de cultură

534,6 mii lei

Biblioteca

115,6 mii lei

Sport

150,0 mii lei

Gospodăria comunală

755,0 mii lei

Iluminarea stradală

555,0 mii lei

Infrastructura drumurilor, canalizare, proiect liceu

3351,2 mii lei

Fondul de rezerva

200,0 mii lei

Total

15386,0 mii lei

STRUCTURA CHELTUIELILOR
Fondul de rezerva
1%
Infrastructura
drumurilor
22,25 %
Iluminarea stradală
4%
Gospodăria
comunală
5%
Sport
1%
Biblioteca
0,75 %
Casa de cultură
3%
Aparatul Primarului
13%

Educație timpurie
50 %

Primaria Peresecina

1923,0 mii lei
Salarii

Servicii,
comunale

1357,3 mii lei

351,7 mii lei

Alte cheltuieli

214,0 mii lei

Învățămînt
7801,6 mii lei
Salarii

Alimentație

Servicii comunale

Alte cheltuieli

5333,7 mii lei

1740,3 mii lei

416,1 mii lei

311,5 mii lei

Casa de cultură, biblioteca, sport

800,2 mii lei
Salarii

Servicii comunale

511,9 mii lei

91,7 mii lei

Alte cheltuieli,
procurari de materiale

196,6 mii lei

Iluminarea stradală
555 mii lei
Consum energie
electrica

200 mii lei

Eficienta și extindere
energetica

340 mii lei

Alte cheltuieli

15 mii lei

Gospodărie comunală
755 mii lei
Servicii
comunale

Servicii de
transport

165 mii lei

215 mii lei

Alte cheltuieli,
procurarea
materialelor

375 mii lei

Infrastructura drumurilor, sistem de
canalizare, proiect liceu
3351,2 mii lei
Renovarea
drumurilor

Sistem de
canalizare

Proiect liceu

2000 mii lei

750 mii lei

601,2 mii lei

Plata părintească
- pentru alimentația copiilor de vîrstă preșcolară
(lei/copil/zi) cu vîrsta de pînă la 3 ani - 7,10 lei;
- pentru alimentația copiilor de vîrstă preșcolară
(lei/copil/zi) cu vîrsta de la 3 ani pînă la 7 ani –
8,75 lei.

SE PROPUNE:

Taxele locale
1. Se stabilesc următoarele taxe locale conform Titlului VII al
Codului Fiscal pe teritoriul satuluI Peresecina, începînd cu
01.01.2021


a) taxa pentru amenajarea teritoriului;



b) taxa pentru unităţile comerciale şi/ sau de prestări servicii;



c) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători
pe teritoriul satului;



d) taxa de piaţă;



e) taxa pentru dispozitivele publicitare.

Taxa pentru amenajarea teritoriului:
- cu baza impozabilă a obiectului impunerii – numărul mediu scriptic
trimestrial al salariaților, și suplimentar:
- în cazul întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de
fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul și membrii
gospodăriilor țărănești (de fermier);
- în cazul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul
justiției – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea
activității profesionale în sectorul justiției;
- se stabilește – 160 lei anual pentru fiacare salariat şi/sau fondator al
întreprinderii individuale, al gospodăriei țărănești (de fermier) de
asemenea membrii acesteia și/sau pentru fiecare persoană ce desfășoară
activitate profesională în sectorul justiției.

Taxa pentru unităţile comerciale şi/ sau de prestări servicii
unitățile de comerciale și/sau prestări de servicii care corespund activităților expuse
în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior:
Nr
d/o

Tipul obiectului de comerț și/sau
obiectului de prestări servicii

Periferia
satului
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Coeficient pentru
Coeficientul
tipul sau
pentru
categoria de
programul de
Centrul mărfuri realizate activitate regim
și a serviciilor
non-stop
satului
prestate

Coeficient pentru locul amplasării

Traseul
internaţional

I. Unitățile de comerț cu amănuntul conform Legii nr.231/2010
Magazin mixt (comercializarea
produselor alimentare și
nealimentare)
2100 lei
2300 lei
pînă la 15 m2
3500 lei
4000 lei
de la 16 pînă la 25 m2
4100 lei
4500 lei
de la 26 pînă la 35 m2
4300 lei
5000 lei
de la 36 pînă la 45 m2
5800 lei
7300 lei
de la 46 pînă la 55 m2
7000 lei
8500 lei
de la 56 pînă la 100 m2

2100 lei
3800 lei
4300 lei
4500 lei
7000 lei
7500 lei

1.7

de la 100 pînă la 200 m2

7500 lei

10500 lei

8000 lei

1.8

de la 200 pînă la 250 m2

8000 lei

15500 lei

8500 lei

1500 lei

Nr
d/o

2.
3.
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Tipul obiectului de comerț și/sau
obiectului de prestări servicii

Supermagazin
(de la 250m2 pînă la < m2
-Magazin specializat
Stație PECO (pentru o pompă)
-alimentare cu petrol
-alimentare cu gaz lichifiat
Farmacie
-pînă la 50 m2
- peste 50 m2
Farmacie veterinară
plăcintărie
Produse de panificație
Legume-fructe
Carne
Băuturi alcoolice
Magazin agricol
Furaje pentru animale
Piese și accesorii,...
Comercializarea tineretului avicol
Comercializarea/decor de baloane
Comercializarea de flori
Comercializarea mobilei

Coeficient pentru locul amplasării
Periferia
satului

Traseul
internaţional

50000 lei

80000 lei

Centrul
satului

Coeficient pentru
tipul sau
categoria de
mărfuri realizate
și a serviciilor
prestate

Coeficientul
pentru
programul
de activitate
regim nonstop

50000 lei

20000 lei
10000 lei
8000 lei
10000 lei
3000 lei
3500 lei
3500 lei
3500 lei
5500 lei
12000 lei
3800 lei
3000 lei
3000 lei
12000 lei
1000 lei
1000 lei
5000 lei

9000 lei
13000 lei
3000 lei
4500 lei
4500 lei
4000 lei
6500 lei
12000 lei
3800 lei
4000 lei
3500 lei
12000 lei
1500lei
1500lei
5000 lei

8000 lei
10000 lei
3000 lei
4000 lei
4000 lei
3500 lei
6000 lei
12000 lei
3800 lei
3000 lei
3300 lei
12000 lei
1000 lei
1000 lei
5000 lei

1500 lei

Nr
d/o

Tipul obiectului de comerț
și/sau obiectului de prestări
servicii

Coeficient pentru locul amplasării

Periferia
satului
4.

5.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.

Magazin –Depozit
( depozitare și comerț cu
materiale de construcție)
-pînă la 100 m2
- peste 100 m2

6500 lei
12000 lei

Traseul
internaţional

8000 lei
12000 lei

Centrul
satului

Coeficient
Coeficientul
pentru tipul sau
pentru
categoria de
programul
mărfuri realizate de activitate
și a serviciilor
regim nonprestate
stop

7000 lei
12000 lei

Chioșc (gheretă)
1500 lei
2000
1700
II. Unități de alimentație publică ( conform nr.1209/2007)
Baruri și alte activități de servire a
băuturilor
-pînă la 40 m2
4700 lei
4700 lei
3700 lei
-de la 40 m2
7000 lei
7000 lei
7000 lei
Restaurant / Sala de festivități
-pînă la 60 m2
3400 lei
3400 lei
3400 lei
2
2
-de la 60 m –100 m
4500 lei
4500 lei
4500 lei
de la 100 m2 –200 m2
5500 lei
5500 lei
5500 lei
2
2
de la 200 m –400 m
9000 lei
9000 lei
9000 lei
Peste 400 m2
11000 lei
11000 lei
11000 lei
Cafenele
7000 lei
8000 lei
7500 lei
Terasa
3000 lei
3000 lei
3000 lei

1500 lei

Nr
d/o

Tipul obiectului de comerț și/sau
obiectului de prestări servicii

Coeficient pentru locul amplasării
Periferia
satului

1
2

3
6

8
9
10

Traseul
internaţional

Centrul
satului

Coeficient pentru
tipul sau categoria
de mărfuri realizate
și a serviciilor
prestate

III. Unități de prestări servicii
(secțiunile G(45.2),I, L, M, N, R și S, diviziunile, grupele și clasa, conform anexei nr.1 la Legea nr.231 din
întreținerea și repararea autovehiculelor 3000 lei 5000 lei
4000 lei
și a motocicletelor ( secț.G/45)
Comerț cu amănuntul al echipamentului 4000
6000
4000
informatic și de telecomunicații în
magazine specializate (secț.G/47.4)
Activități fotografice
1000
1000
1000
Activități sportive, recreative și
distractive(secț.R/93)
2000 lei 2000 lei
2000 lei
-sală de fitnes
Activități de servicii personale(secț.S/96)
-frizerii
2000 lei 2000 lei
2000 lei
Sauna
5000 lei 5000 lei
5000 lei
Comercializarea diverselor produse:
-termopan
8000 lei 8000 lei
8000 lei
-textile
3000 lei 3000 lei
3000 lei
beton
12000 lei 12000 lei
12000 lei
articole din metal
8000 lei 8000 lei
8000 lei
beton armat
12000 lei 12000 lei
12000 lei
Comert cu agrotehnica
15000 lei 20000 lei
20000 lei

Tăierea, Fasonarea ,finisarea pietrei

6000 lei 6000 lei

6000 lei

Coeficientul
pentru
programul de
activitate regim
non-stop
23.09.2010)

Taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe
teritoriul satului Peresecina raionul Orhei
Nr

Tipul unității de transport pentru Cota taxei de
d/o prestarea serviciilor de transport auto bază (în lei
pe teritoriul UTA Peresecina
pentru o
lună)
1.

Unitatea de transport pentru prestarea
serviciilor în regim de taxi

600 lei

Coeficientul
pentru
intinererul
parcurs
-

Coeficientul
pentru
periodicitatea
circulaţieipe
intinerer
-

Coeficientul
pentru flixul
de călători
pe intinerar
-

Taxa de piață, taxa pentru dispozitive publicitare
Nr

Denumirea taxelor

d/o

1
2

Taxa de piață
Taxa pentru
dispozitivele publicitare
( per m2)

Cota taxei de
bază (în lei %
pentru anul
calendaristic).

10
200

Coeficient
pentru locul
amplasării(do
ar în cazul
taxei de piață
și taxei pentru
dispozitivele
publicitare).
-

Coeficient
pentru tipul
pieței(doar în
cazul taxei de
piață)

Coeficient
pentru
regimul de
activitate a
pieței(doar în
cazul taxei de
piață)

-

-

Înlesnirile
fiscale
conform
art.296 din
Codul fiscal,
suplimentar
celor stabilite
prin art.295
-

Cadastru funciar
Suprafața totală a satului 5257 ha


Terenuri destinație agricolă

- 2707,1 ha;



Teren intravilan

- 731 ha;



Teren destinat industriei

- 98,3 ha;



Teren Fondul silvic

- 1023,5 ha;



Teren destinat ocrotirii naturii

- 10 ha;



Teren Fondul apelor

- 59,5 ha;



Teren pașuni

- 221,9 ha;



Teren mlaștini, rîpi

- 154 ha;



Teren drumuri

- 251,7 ha.

Cotele impozitului funciar persoane fizice


Bunuri imobiliare destinație locativă - 0,1% din valoarea estimată;



Bunuri imobiliare cu altă destinație decât cea locativă și agricolă – 0,3
% din valoarea estimată;



Terenuri cu destinație agricolă – 1,5 lei grad/ha;



Terenuri destinație pașuni – 0,5 lei grad/ha;



Terenuri ocupate de obiective acvatice – 115 lei/ha;



Terenuri intravilan destinate întreprinderilor agricole neevaluate –
1000 lei/ha;



Terenuri extravilan pe care se află construcții neevaluate – 350 lei/ha.

MULȚUMIM PENTRU
ATENȚIE

