
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНA

DECIZIE nr.8/1
din _____________________2021
al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la alocarea surselor financiare

În conformitate cu art. 14 alin.(2) lit. n) al Legii nr.436/2008 privind administraţia publică
locală, art.19 alin. (2) al Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale, Hotărîrea
Guvernului nr.1427/2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea
fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor
acestora, în conformitate Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al UAT
Peresecina și utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin Decizia Consiliului sătesc Peresecina
nr. 1/6 din 16.01.2020, Decizia Consiliului sătesc Peresecina nr. 4/1 din 11.07.2020 ,,Cu privire
la modificarea Decizie nr. 1/6 din 16.01.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
constituirea fondului de rezervă al UAT Peresecina și utilizarea mijloacelor acestuia”, Decizia
Consiliului sătesc Peresecina nr. 8/11 din 06.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local
Peresecina pentru anul 2021”, avizul pozitiv al comisiei de specialitate economie, buget și
finanțe, examinînd cererile cetățenilor privind acordarea ajutorului material, Consiliul sătesc
Peresecina, D E C I D E :

1. Se acordă din Fondul de rezervă al UAT Peresecina, constituit pentru anul 2021, -
_____________________ lei pentru acordarea ajutorului financiar unic persoanelor :

N.d/r Numele, prenumele,
Patronimicul

Gategoria Suma
(lei)

1 Costin Ion Naștere multiplă ( gemeni)
2 Hîncu Gheorghe Aniversarea a 50 ani de la căsătorie
3 Buzu Parascovia Pers. social-vulnerabilă, pensionară
4 Curici Serghei Pers. social-vulnerabilă
5 Busuioc Elizaveta Pavel Pers. social-vulnerabilă, pensionară
6 Arseni Alexei Pers. social-vulnerabilă, pewntru efectuarea

tratamentului costisitor
7 promovarea sportului, educației, avînd drept scop dezvoltarea comunităţii

( locul I și  cupa la campionatul raional de fotbal ( 22 sportivi*_________ lei)
2. Responsabil pentru  executarea Deciziei  se numeşte dna Eugenia Dorogoi, contabil-

şef  al  primăriei Peresecina.
3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei,

sediul Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de
la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina,
primarul satului Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI
CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA
MD 3541 s.Peresecina
Tel. (235)-47-2-36, 47-2-38

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА
МД 3541 с. Пересечина
Тел. (235)-47-2-36, 47-2-38

DECIZIE nr. 8/2
din _____ decembrie 2021

Cu privire la modificarea bugetului local Peresecina pe anul 2020

În temeiul art 14 alin. 2 lit n) al Legii nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală,
art.28 alin. (2) al Legii privind finanţele publice locale Nr.397/2003, art. 61 al Legii finanțelor
publice și responsabilității bugetar - fiscale nr.181/2014, avizul pozitiv al comisiei de
specialitate economie, buget și finanțe, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se diminuează planul de cheltuieli pentru anul 2021  în urma economiei formate suma
de 265200 lei de la următoarele grupe:
- Grădinița de copii nr.2 de la cod ECO 21-cheltuieli de personal- 28600 lei;
- Grădinița de copii nr.3 de la cod ECO 21-cheltuieli de personal -168350 lei;
- Casa de cultură de la cod ECO 21-cheltuieli de personal -68250 lei.
Din contul diminuării propuse se majorează planul de cheltuieli pentru următoarele

grupe:
- Grădinița de copii nr.2 de la cod ECO 22-cadouri pentru copii l+ 9000 lei;

cod ECO22-gaze +19600 lei;
- Grădinița de copii nr.3 de la cod ECO 22-cadouri pentru copii +13800 lei;

cod ECO22-gaze +44160 lei;
cod ECO-33-procurarea cazanului de alimentare cu

gaze,rolă+110390 lei;
- Casa de cultură de la cod ECO   33-procurări+15250 lei,
- Gospodăria comunală cod ECO  22-servicii   +53000 lei.

2. Se diminuează de la subprogramul - Administrarea Fondului de rezerva cod ECO -
281900 - alte servicii curente suma de ____ mii lei și se suplimentează planul la partea
de cheltuieli la cod ECO – 272600 - ajutoare bănești.

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul
satului Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Peresecina Gaiduc Galina



DECIZIE nr. 8 /3
din _____decembrie 2021

al Consiliului local  Peresecina

Cu privire la casarea mijloacelor fixe

În temeiul art.14 alin. (2), lit. b), art.77 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind
administraţia publică locală, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 despre
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, conform
Deciziei nr.13/6 din 06.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea
bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”, avizul pozitiv al comisiei de specialitate economie,
buget și finanțe, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se acceptă casarea mijloacelor fixe, proprietate publică a UAT Peresecina, aflate în
gestiunea instituțiilor publice subordonate primăriei, conform anexei nr.1 ”Registrul
actelor mijloacelor fixe”.

2. Contabilitatea primăriei Peresecina va efectua trecerea la pierderi a mijloacelor fixe în
sumă totală de ___________lei, în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Controlul executării prezentei decizii se aduce la cunoștință prin transmiterea copiei
prezentei decizii instituțiilor subordonate primăriei:

- șefilor de instituții a grădiniței nr. 2, grădiniței nr. 3,  angajaților aparatului primarului,
biblioteca, casa de cultură.

Preşedintele şedinţei                               ____________________

Secretar ______________________Galina Gaiduc
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DECIZIE nr. 8/4
Din _______ decembrie 2021

al Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la stabilirea îndemnizaţiilor
de ales local pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile  art. 14 alin. (3)  al Legii nr.436/2006 privind
administraţia publică locală, în temeiul Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale,
art.24 (3) al Legii nr.768 /2000 privind statutul alesului local, avizul pozitiv al comisiei de
specialitate economie, buget și finanțe, Consiliul sătesc Peresecina

D E C I D E :

1. Se stabililește alesului local  o îndemnizaţie pentru fiecare zi de participare la ședințele
consiliului local  pentru anul 2022, în mărime de ________lei, din  bugetul local
Peresecina aprobat pentru anul 2022.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2022 și poate fi contestată prin
înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul Central, pe adresa mun. Orhei, str.
Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii acesteia în Registrul de
stat al actelor locale.

3. Controlul executării prezentei decizii revine pe seama primarului s.Peresecina, dna
Valentina Buzu .

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc Gaiduc Galina



DECIZIE  nr. 8/5
din ________ decembrie. 2021
al  Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la aprobarea și punerea în
aplicare a taxelor locale pentru anul 2022

În conformitate cu Titlu VII „ Taxele locale” din Codul fiscal nr.1163/1997, art. 14 (2),
lit. a) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, art.32 lit. b) din Legea
privind finanțele publice nr. 397/2003, art. 28 (2) din Legea  nr.181/2014 cu privire la
finanțele publice și responsabilității bugetar fiscale, Legea nr. 235/2006 cu privire la
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160/2011, art. 17, art. 177 din
Legea cu privire la comerţul interior nr.231/2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la
desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931/2011, Hotărîrea Guvernului nr.1209/2007
cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică, Hotărîrea Guvernului cu privire la
aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje nr.854/2006, avînd în
vedre avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local Peresecina,

DECIDE:

1. Se stabilesc următoarele taxe locale conform Titlului VII al Codului Fiscal pe
teritoriul satuluI Peresecina, începînd cu 01.01.2022 și cotele acestora, conform anexei
nr.1, parte integrantă a deciziei:

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.

2. Se stabilesc următoarele cote concrete a taxelor locale:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului:
- cu baza inpozabilă 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;
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- 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.

b)  taxa pentru unităţile comerciale şi /sau de prestari servicii de deservire socială:
- 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 (conform anexei nr. 2)
c) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul satului
( conform anexei nr.3)

d) taxa de piaţă:
- 10 lei pentru fiecare metru pătrat din suprafețele terenurilor și a imobilelor amplasate

pe teritoriul piețelor ( conform anexei nr.3).
e) taxa pentru dispozitivele publicitare:

- persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care
sînt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea
publicităţii exterioare - 200 lei anual/m2 ( conform pct. 3 din anexa nr.3).

1. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunetii, modul de calculare,
termenele de  achitare şi de prezentare a dării de seamă la taxele locale stabilite, conform
Titlului VII al Codului fiscal.

2. Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează a fi adusă la cunoştinţa
contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul
Serviciului Fiscal de Stat.

3. Controul executării prezentei decizii se pune pe seama primarului satului Peresecina,
dna Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Peresecina Gaiduc Galina



Anexa nr.1
la decizia Consiliului  nr.8/5 din _____.12.2021

Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2022
pe teritoriul UAT Peresecina, r.Orhei

Nr
d/o

Denumirea
taxelor

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

Coeficient
pentru locul
amplasării(doar
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

1 Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

160 x x x x

2 Taxa de
piață

10 x x x x

3 Taxa pentru
dispozitivele
publicitare
(m2)

200 x x x x

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Secretarul Consiliului sătesc Peresecina Gaiduc Galina



Anexa nr.2
la decizia Consiliului nr. 8/5 din _____.12.2021

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și /sau de prestări servicii

Nr

d/o

Tipul obiectului de comerț
și/sau obiectului de prestări
servicii

Coeficient pentru locul amplasării (în lei) Coeficient
pentru tipul
sau categoria
de mărfuri
realizate și a
serviciilor
prestate

Coeficient
ul pentru
programul
de
activitate
regim non-
stop (în lei)

Periferia
satului

Traseul
internaţional

Centrul
satului

Unitățile de comerț cu amănuntul ( conform HG nr.931 din 08.12.2011)

1 Magazin (comercializează
produse alimentare,
mărfuri de uz casnic,
mărfuri industriale,
produse cosmetice și
mobilier)

15001.1 pînă la 15 m2 2100 2300 2100

1.2 de la  16 pînă la 25 m2 3500 4000 3800

1.3 de la  26 pînă la 35 m2 4100 4500 4300

1.4 de la  36 pînă la 45 m2 4300 5000 4500

1.5 de la  46 pînă la 55 m2 5800 7300 7000

1.6 de la  56 pînă la 100 m2 7000 8500 7500

1.7 de la  100 pînă la 200 m2 7500 10500 8000

1.8 de la  200 pînă la 250 m2 8000 15500 8500

2. Supermagazin
de la  250m2 pînă la < m2

50000 80000 50000

3. -Magazin specializat

3.1 Farmacie
- pînă la 50 m2

- peste 50 m2
8000

10000
9000
13000

8000
10000

3.2 Farmacie veterinară 3000 3000 3000

3.3 plăcintărie 3500 4500 4000

3.4 Produse de panificație 3500 4500 4000

3.5 Legume-fructe 3500 4000 3500

3.6 Carne 5500 6500 6000

3.7 Băuturi alcoolice 12000 12000 12000



3.8 Magazin agricol 3800 3800 3800

3.9 Furaje pentru animale 3000 4000 3000

3.10 Piese și accesorii,... 3000 3500 3300

3.11 Comercializarea tineretului
avicol

12000 12000 12000

3.12 Comercializarea/decor de
baloane

1000 1500 1000

3.13 Comercializarea florilor 1000 1500 1000

3.14 Chioșc (gheretă) 1500 2000 1700

3.15 Comercializarea mobilei 5000 5000 5000

4. Magazin–Depozit
depozitare și comerț cu
materiale de construcție
-pînă la 100 m2

- peste 100 m2
6500
12000

8000
12000

7000
12000

Unități de alimentație publică ( conform HG nr.1209 din 08.11.2007)

1. Baruri și alte activități de servire a băuturilor

1500

1.1 -pînă la   40 m2 4700 4700 3700

1.2 -de la  41 m2 mai mult 7000 7000 7000

2. Restaurant / Sala de festivități

2.1 -pînă la  60 m2 3400 3400 3400

2.2 -de la  61 m2 –100 m2 4500 4500 4500

2.3 de la  101 m2 –200 m2 5500 5500 5500

2.4 de la  201 m2 –400 m2 9000 9000 9000

2.5 Peste 400 m2 11000 11000 11000

3. Cafenea 8000 8000 8000

4. Terasă 3000 3000 3000

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 23.09.2010)
1. Întreținerea și repararea

autovehiculelor și a
motocicletelor ( secț.G/45)

3000 5000 4000

2. Comerț cu amănuntul al
echipamentului informatic
și de telecomunicații în

4000 6000 4000



magazine specializate
(secț.G/47.4)

3. Activități fotografice 1000 1000 1000

4. Activități sportive,
recreative și distractive
(secț. R/93)

-sală de fitnes 2000 2000 2000

5. Activități de servicii
personale(secț.S/96)

-frizerii
2000 2000 2000

6. Sauna 5000 5000 5000

7. Spălătorie auto 3000 5000 4000

8. Comercializarea diverselor produse:

-termopan 8000 8000 8000

-textile 3000 3000 3000

-beton 12000 12000 12000

-articole din metal 8000 8000 8000

-beton armat 12000 12000 12000

9. Comert cu agrotehnica 15000 20000 20000

10. Fasonarea ,finisarea pietrei 6000 6000 6000

11. Stație PECO (pentru o
coloană)
-alimentare cu petrol
-alimentare cu gaz lichifiat

20000
10000

Pentru statiile PECO se stabilește taxa pentru unitățile comerciale per suprafața ocupată pe teritoriul
satului Peresecina, după cum urmează:

· SRL Petrom Moldova - 4 coloane petrol *20000=80000 lei / 2 coloane gaz*10000=20000
· SRL Petrol Activ- 2 coloane petrol *20000=40000 lei / 1 coloană gaz*10000=10000 (Gura Văii)
· SRL Petrpl Activl - 2 coloane petrol *20000=40000 lei / 1 coloană gaz*10000=10000 (cetate)

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Secretarul Consiliulu local Peresecina                                                                       Gaiduc Galina



Anexa nr.3
la decizia Consiliului Nr. 8/5 din ____.12.2021

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul satului
Peresecina raionul Orhei

Nr

d/o

Tipul unității de transport
pentru prestarea serviciilor de
transport auto pe teritoriul UTA
Peresecina

Cota taxei
de bază (în
lei pentru o
lună)

Coeficientul
pentru
intinererul
parcurs

Coeficientul
pentru
periodicitatea
circulaţieipe
intinerer

Coeficientul
pentru
flixul de
călători pe
intinerar

1. Unitatea de transport pentru
prestarea serviciilor în regim de
taxi:

- Pînă la 4 locuri inclusiv

600 - - -

Notă: Numărul de locuri se calculează fără locul șoferului.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Secretarul Consiliului sătesc                                                                                      Gaiduc Galina



DECIZIE  nr. 8/ 6
Din _______ decembrie 2021

al  Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la scutirea de plata pentru
întreținerea copiilor în grădiniță pe anul 2022

În temeiul art.14 alin. 2 lit. y) al Legei nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală,
art. 27 al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397/2003, examinînd
cererile de scutirea de plata părintească pentru întreținerea copiilor în grădiniţa nr.2
„Albinuța” și grădiniţa  nr.3 „Mugurașii” din satului Peresecina, raionul Orhei, avizul pozitiv
al Comisiei de specialitate, Consiliul sătesc Peresecina,

D E C I D E :
1. Se scutesc de plata părintească pentru înreținerea copiilor în grădiniţa nr. 2 „Albinuța”

din s.Peresecina, pentru anul 2022, copiii:
· Latu Alexandru, a.n. 2015, lunile ianuarie-mai al anului 2022;
· Puică Ecaterina, a.n. 2015, lunile ianuarie-mai al anului 2022;
· Coroi Iurie, a.n. 2016,
· Coroi Elena, a,n,2018
· Nița Cristina, a.n. 2018,
· Costin Ionela-Amelia, a.n. 2016,
· Costin Alisia, a.n. 2017.

2. Se scutesc de plata părintească pentru înreținerea copiilor în grădiniţa nr. 3
„Mugurașii” din s. Peresecina, pentru anul 2021, copiii:

· Moga Radu, a.n. 2017,
· Buzu Bianca, a.n. 2016,
· Buzu Ionela, a.n. 2018
· Javgurean Oliver, a.n. 2017,
· Cazac Artiom, a.n. 2016, lunile ianuarie-mai al anului 2022;

3. Acoperirea financiară pentru înreținerea a 7 copii din grădiniţa nr.2 „Albinuța” și a 3
copii din grădinița nr.3 „Mugurașii” se va executa din bugetul local Peresecina,
aprobat pentru anul 2022.

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama primarului dna Valentina
Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc Galina GAIDUC
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DECIZIA Nr. 8/7
din ____ decembrie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
funcționarea echipei de fotbal

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m al Legii privind administrația publică locală
nr.436/ 2006, Hotărîrea Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă, art.30 din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport,
avizul pozitiv al comisiei de specialitate economie, buget și finanțe, Consiliul sătesc
Peresecina,

DECIDE:

1. Se aprobă, Regulamentul funcționării echipei de fotbal a satului Peresecina
(anexa nr.1).

2. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei,
sediul Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de
la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina primarului satului
Peresecina, dna Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc Galina GAIDUC

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА



Anexa nr.1
la decizia Consiliului Nr. 8/7 din ____.12.2021

Regulamentul funcționării echipei de fotbal a satului Peresecina

I. DISPOZITII GENERALE
1. Regulamentul funcționării echipei de fotbal a satului Peresecina (în continuare -

Regulament) este elaborat în scopul promovării unui mod sănătos de viață, promovării
și popularizării fotbalului în s. Peresecina, promovării imaginii satului Peresecina,
precum și în scopul asigurării echipei de fotbal din s. Peresecina cu mijloacele necesare
pentru reprezentarea localității la orice tip de campionate și competiții de fotbal de orice
nivel.

2. Prevederile prezentului Regulament determină modul de organizare și funcționare a
echipei de fotbal din s. Peresecina, precum și modul de utilizare și evidență a mijloacelor
financiare alocate pentru întreținerea echipei de fotbal a satului Peresecina.

3. Regulamentul stabilește modul de finanțare a echipei de fotbal Peresecina pentru
asigurarea întreținerii echipei și pentru participarea acesteia la meciurile din cadrul
campionatelor și competițiilor de fotbal de orice nivel.

II. ORGANIZAREA ECHIPEI
1. Administrarea echipei se efectuează de către Primarul s. Peresecina, specialistul tineret

și sport din cadrul Primăriei s.Peresecina sau altă persoană/persoane numită/numite prin
Dispoziția Primarului, inclusiv antrenor/antrenori.

2. La începutul fiecărui sezon fotbalistic, sau după caz, a unui campionat sau competiții,
în baza Dispoziției Primarului s. Peresecina sau a unei scrisori oficiale, se va desemna
persoana responsabilă de organizare a echipei de fotbal.

3. Primarul va delega prin Dispoziție sau, după caz, prin scrisoare oficială echipa de fotbal
Peresecina la diverse campionate, competiții, întreceri, inclusiv pentru copii de diferite
vârste, tineri, veterani.

4. Numărul jucătorilor echipei de fotbal (adulți și copii) Peresecina este de pîna la 40
persoane.

5. Principiul de funcționarea a echipei Peresecina este promovarea fotbalului în localitate
și a imaginii satului Peresecina prin participarea la cât mai multe competiții/campionate
de diverse vârste, nivele.

6. În cadrul echipei de fotbal Peresecina pot fi formate 3 echipe: una de adulți, una de copii
și una de fete.

7. La fiecare meci de fotbal pe teren propriu este obligatorie prezența organelor de ordine
și a medicului.

8. Pentru petrecerea ședințelor tehnice a echipei se oferă, după necesitate, sala de ședințe
a Primăriei.

9. Echipa Peresecina este în drept să utilizeze gratuit orice teren de fotbal de pe teritoriul
localității, în mod prioritar altor echipe sau jucători amatori.



III. MODUL DE ALOCARE A MIJLOACELOR FINANCIARE CĂTRE ECHIPA
DE FOTBAL PERESECINA

1. Cuantumul mijloacelor financiare destinate sportului, inclusiv fotbalului, se aprobă
anual la ședința consiliului local la aprobarea bugetului pentru anul următor.

2. Mijloacele financiare pot fi utilizate, în limita alocată, pentru finanțarea următoarelor
cheltuieli și acțiuni care survin în decursul anului:

o acoperirea cheltuielilor de asigurare cu apă potabilă și hrană, conform
necesităților echipa de adulți - în valoare de 300 lei;

o acoperirea cheltuielilor de asigurare cu inventar și echipament sportiv
corespunzător pentru desfășurarea antrenamentelor pentru copiii de pînă la
vîrsta de 18 ani – conform necesităților;

o acoperirea cheltuielilor de deplasare, în conformitate cu costul per km;
o premierea pentru participare la campionate/competiții și motivarea jucătorilor:
- pentru clasarea pe locurile I – III (la finele competiției) - maxim 5000 lei pentru

echipă;
- asigurarea prezenței medicului, remunerarea acestuia (100 lei per meci) și

echiparea lui cu trusa medicală în mod corespunzător - conform necesităților ;
- alte cheltuieli cu caracter imprevizibil și necesitați de urgenta, care sunt legate

de activitatea echipei – conform necesităților și în baza facturilor.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc Galina GAIDUC



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

Decizie nr.8/8
din ____ decembrie 2022

Cu privire la aprobarea bugetului
local Peresecina pentru anul 2022
în prima lectură

Examinănd bugetul local Peresecina în a I lectură, în temeiul art. 14 (2) lit.n), lit. z)1 , art. 19 alin.
(4) a Legii nr. 436 /2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit.a,
art. 47 alin. (2) lit.b), art. 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.
21 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. a), alin. (5) al Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, în urma
consultărilor publice a bugetului local pentru anul 2022  din data de 25.11.2021, avînd avizul pozitiv al
comisiei de specialitate, Consiliul local Peresecina,

DECIDE:

1. Se ia act de raportul cu privire la proiectul bugetului local Peresecina pentru anul 2022.
2. Se aprobă bugetul local Peresecina pentru anul 2022 în prima lectură, după cun urmează:
· Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetul local Peresecina, anexa nr. 1,
· componența veniturilor bugetului local pentru anul 2022, anexa nr. 2,
· resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe,

anexa nr. 3,
· nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către autoritățile/instituțiile

bugetare, anexa nr. 4.
3. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama primarului, d-na Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei

Contrasemnat:
Secretar al consiliului                                                                    Galina Gaiduc



Anexa nr.1
la decizia Consiliului sătesc Peresecina nr.8/8 din

decembrie 2021

Sinteza Indicatorilor generali și sursele de finanțare ale
bugetului local Peresecina pe anul 2022

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 16989.4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 11403.5
II. CHELTUIELI, total 2+3 16989.4
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.8/8 din     decembrie 2021

Componenta veniturilor bugetului local Peresecina pe anul 2022

Denumirea Cod Eco
(k4)

Suma- mii
lei

Venituri total: inclusiv 16989.4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3614.5
Impozitul pe venitul retinut din salariu 111110 3497.5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 100.0
Impozitul pe venitul pers. fizice ce desfășoa. activități obținut  în domeniul
comerțului 111124 2.0

Impozitul pe venitul pers. fizice din domeniul transportului rutier –regim taxi 111125 11.0
Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și sau folosință 111130 4.0
Impozitul funciar 1131 307.2
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice,inregistrate in calitate de intr. 113161 114.5
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni 113171 192.7
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 227.1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 15.9
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 56.3
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 95.9

Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din
valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 113240 59.0

Impozitul privat încasat în bugetul local 113313 0.1
Taxe pentru servicii specifice 1144 821.8
Taxa de piață 114411 9.8
Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 95.0
Taxa pentru prestarea serviciilor auto 114413 9.6
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 700.0
Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 7,4
Taxa pentru patentă de întreprinzător 114522 6.0
Renta 1415 95.3
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasate în bugetul local de nivelul I 141522 80.3
Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă 141533 15.0
Plata pentru certificate de urbanism 142215 2.0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 511.9
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 508.0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 3.9
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 11403.5
Transferuri cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I 191231 1516.2

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 7777.6

Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor 191216 2109.7



Anexa nr.3
la decizia Consiliului local Peresecina
nr.8/8 din     decembrie 2021

Resursele și cheltuielile bugetului local Peresecina
conform clasificației funcționale și pe programe-2022

Denumirea Cod Suma- mii lei
Cheltuieli recurente, în total 16989.4
inclusiv cheltuieli de personal 7972,8

Investiții capitale, în total
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 2222.5
Resurse, total 2222.5
Resurse generale 1 2212.6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 9.9

Cheltuieli, total 2222.5
Exercitarea guvernării 0301 2022,5
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 200.0
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total
Resurse generale 1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 4333,3
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -10.0
Dezvoltarea drumurilor 6402 4343,3
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 1310.0
Resurse, total 1310.0
Resurse generale 1 1310.0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 1310.0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 755.0
Iluminarea stradală 7505 555.0

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 844,0
Resurse, total 844,0

Resurse generale 1 844,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 844,0
Dezvoltarea culturii 8502 694,0
Sport 8602 150,0
Tineret 8603
Învăţămînt 09 8279,6
Resurse, total 8279,6
Resurse generale 1 7777,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 502.0

Cheltuieli, total 8279,6
Educație timpurie 8802 8279,6

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



Anexa nr. 4
la decizia Consiliului sătesc Peresecina

nr.8/8 din _____ decembrie 2021

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către
autoritățiile/ instituţiile bugetare pe anul 2022

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 din satul Peresecina:
- Activități de sport;
- Activități de coregrafie.

Conform Legii
bugetului de stat
pentru anul în
gestiune

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formuleiaprobate 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 de salariu pentru pensie 9
Extras din registrul de evidentă a gospodăriilor populației 9

Adeverinţe privitor la moştenire 9
Oficierea solemnă a căsătoriei:

- În sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare;
- În zile de repaus/ zile de sărbătoare nelucrătoare,
- În afara oficiului stare civilă.

100
300

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.Certificat de urbanism pentru proiectare sau
informativ;
2. Autorizaţie de construire/desfiinţare;
3. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ

50
100
100

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



DECIZIA Nr.8/9
din _____ decembrie 2021

al Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/6 din 16.01.2020
,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului

de rezervă al UAT Peresecina și utilizarea mijloacelor acestuia”

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 62
al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul
sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se modifică Anexa la Decizia nr. 1/6 din 06.01.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind constituirea fondului de rezervă al UAT Peresecina și utilizarea mijloacelor acestuia”, după
cum urmează:

- din Capitolul II pct. 5 lit. f) sintagma ,, cu naștere multiplă (gemeni, tripleți,…)„ se substitute cu
sintagma ,, la nașterea fiecărui nou-născut,  în mărime de 1000 lei.

(alocarea mijloacelor financiare familiei la nașterea fiecărui nou-născut, în mărime de 1000
lei)

2. Executarea prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului sătesc Peresecina, dna
Gaiduc Galina.

3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în seama d-nei Buzu Valentina, primarul satului
Peresecina.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului local Gaiduc Galina

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА
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DECIZIE nr. 8/10
din _____ decembrie 2021

al Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la  aprobarea
dării de seamă funciară

În temeiul art.14 (3) din Legea Republicii Moldova nr. 436 / 2006 privind administrația publică
locală, Hotărîrii Guvernului nr. 24/1995 cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar și
modificările ulterioare, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:
1. Se aprobă cadastrul funciar general al Primăriei Peresecina la situația din 01.01.2022 cu

suprafața totală de 5257 ha,  inclusiv pe categorii de terenuri :
a) Terenuri cu destinație agricolă – 2707,1 ha
b) Terenurile localităților – 730.05 ha
c) Terenurile destinate industriei și altele – 98,3 ha
d) Terenurile Fondului Silvic – 1033,5 ha
e) Terenurile Fondului apelor – 59,5 ha
f) Terenurile Pășuni – 221,9 ha
g) Terenurile mlaștini, rîpi – 154 ha
h) Drumuri – 251,7 ha.

2. Specialistul pentru reglementarea regimului funciar al primăriei, dl Ion Postica, va
înregistra darea de seamă funciară la Agenția Relații Funciare și Cadastru.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama primarului satului Peresecina, dna
Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc Galina GAIDUC



Nota informativă
la proiectul deciziei

,, Cu privire la  aprobarea dării de seamă funciară ”

Participanţii la elaborarea proiectului actului normative
Buzu Valentina -primarul satului Peresecina
Postica Ion – specialist

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite
Hotărîrea Guvernului nr. 24/1995 cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar
și modificările ulterioare

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Se aprobă cadastrul funciar general al Primăriei Peresecina la situația din 01.01.2022 cu suprafața
totală de 5257 ha,  inclusiv pe categorii de terenuri :

2. Terenuri cu destinație agricolă – 2707,1 ha
3. Terenurile localităților – 730.05 ha
4. Terenurile destinate industriei și altele – 98,3 ha
5. Terenurile Fondului Silvic – 1033,5 ha
6. Terenurile Fondului apelor – 59,5 ha
7. Terenurile Pășuni – 221,9 ha
8. Terenurile mlaștini, rîpi – 154 ha
9. Drumuri – 251,7 ha.

Fundamentarea economico-financiară
Implimentarea proiectului ,, Cu privire la  aprobarea dării de seamă funciară” nu necesită cheltuieli
suplimentare.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
În temeiul art.14 (3) din Legea Republicii Moldova nr. 436 / 2006 privind administrația publică

locală, Hotărîrii Guvernului nr. 24/1995 cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar.

Constatările altor expertise
. Darea de seamă funciară a fost consultată, verificată și avizată de Șeful Serviciului Comunal

Relații Funciare și Cadastru al r. Orhei – dl M.Curchi

Specialistat  Postica Ion______________________________



DECIZIE  nr.8/11
Din _______ decembrie 2021
al  Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la stabilirea cotelor pentru impozitul
pe bunurile imobiliare și impozitul funciar
pentru anul 2022

În conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163/1997; Legea pentru
punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000, cu modificările și completările ulterioare;
Legea privind administrația publică locală nr.436/2006; Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr.181/2014; Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003; Legea cu privire la
datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419/2006, Consiliul local Peresecina
aprobă cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, după cum urmează:

Nr.
d/o

Obiectele impunerii Cotele concrete

I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliar pentru bunurile imobiliare evaluate de către
organele cadastrale în scopul impozitării (conform art.280 din titlul VI al Codului fiscal)
Bunurile imobiliare, inclusiv:

1. cu destinație locativă ( apartamente și case de locuit individuale terenuri
aferente acestor bunuri)

0,1%

2. garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate; 0.1%
3. loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele. 0.1%
4. Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele. 0.1%
5. Bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă,

inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și
loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele

0,3%

II Cotele concrete la impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în
scopul impozitării (conform Anexei nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din
Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

6. Terenurile cu destinație agricolă:
1) toate terenurile, altele decît cele destinate fînețelor și pășunelor:
a) care au indici cadastrali
b) care nu au indici cadastrali

1.5 lei grad/ha

2) Terenurile destinate fînețelor și pășunilor:
a) care au indici cadastrali
b) care nu au indici cadastrali

0.50 lei grad/ha

3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice( iazuri, lacuri, ect.) 115 lei/ha

7. Terenurile din intravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinșe, loturi de pe lîngă
domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile publice locale
ca loturi de pe lîngă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza
insuficienței de terenuri în intravilan ( grădini)

1 leu / 100 m2
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- în localitățile rurale;
2) terenurile atribuite de către autoritatea administrației publice locale ca
loturi de pe lîndă domiciliu și distribuite în extravilan din cauza
insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele
cadastrale teritoriale conform valorii estimate( grădini)

1 leu / 100 m2

3) terenurile destinate intreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de
către organele cadastrale teritoriele conform valorii estimate.

10 lei / 100 m2

8. Terenurile din extravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierile și
pămînturile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către
organele cadastrale teritoriele conform valorii estimate,

350 lei/ha

2) terenurile altele decît cele specificate la alin.1.), neevaluate de către
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate. 70 lei / ha
Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare pentru clădirile,
construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi
izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50 % și
mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de
construcție
neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării
( conform Anexei.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din
Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

9. Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, garajele, construcțiile
amplasate pe terenurile loturilor întovărășirilor pomicole, neevaluate  de
către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv.
a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de
întreprinzător;
b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

0.1 %

0.1 %

10. Pentru bunurile imobiliare, altele decît cele specificate în pct.9 și pct.11,
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate,
inclusiv:
a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de
întreprinzător;
b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).

0,3 %

0,3 %

11. Bunurile imobiliare cu destinație locativă ( apartamente și case de locuit
individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează:
a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de
întreprinzător;
b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a)

0.1 %

0.1 %
Nota : În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale ale persoanelor
fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depășește 100
m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcție de
suprafața totală, după cum urmează:
De la 100 la 150 m2 inclusiv- de 1,5 ori;
De la 150 la 200 m2 inclusiv- de 2 ori;
De la 200 la 300 m2 inclusiv- de 10 ori;
Peste 300 m2- de 15 ori.
Construcție principală- construcție înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are
destinație de locuință și nu este antrenată în activitatea de întreprinzător.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Peresecina Gaiduc Galina
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DECIZIE  nr. 8/12
din _______ decembrie 2021

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la stabilirea impozitului pentru păşune şi fîneţe anul fiscal 2022,
stabilirea termenului de ieşire şi finalizare a pășunatului a animalelor pe păşune

În temeiul art. 14 alin 2, lit. a), lit.r) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în
conformitate cu prevederile art. 280 Titlul VI al Codului fiscal nr. 1163/1997 şi art. 4 al.3 din Legea
pentru punerea în aplicare a Titluilui VI din Codul Fiscal nr. 1056, art. 24, 25 din Legea ,,Zootehnie,, nr.
412 /1999, Hotărîrea Guvernului nr. 667/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi
cosit, Consiliul local Peresecina,

DECIDE:

1. Se aprobă impozitul funciar pentru folosirea pășunilor și fînețelor în perioada de pășunare a anului
2022, pe o suprafață de 221.9 ha, bonitatea 43 x 0,50 lei în sumă totală de 4771 lei .
( 221.9 x 43 x 0.5 = 4770 lei )

2. Se stabilește perioada pășunatului:
a ) se începe la 20 mai 2022 ;
b)  se încheie la 10 noiembrie 2022.

3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data includerii
acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

4. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune pe seama primarului Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc                                                                      Galina GAIDUC
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Decizie nr.8/13
din 09 decembrie 2021

Cu privire la aprobarea bugetului
local Peresecina pentru anul 2022
în a doua lectură

În temeiul art. 14 (2) lit.n), lit. z)1 , art. 19 alin. (4) a Legii nr. 436 /2006 privind administraţia publică
locală, în conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit.a), art. 47 alin. (2) lit.b), art. 55 al Legii finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art. 21 alin. (2), alin. (3), alin. (4) lit. b), alin. (5) al
Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, în urma consultărilor publice a bugetului local pentru
anul 2022 din data de 25.11.2021, examinănd bugetul local în I lectură avînd avizul pozitiv al comisiei de
specialitate, Consiliul local Peresecina,

DECIDE:

1. Se aprobă bugetul local Peresecina pentru anul 2022 în a doua lectură, după cum urmează:
1.1 indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului local Peresecina, anexa nr. 1;
1.2 veniturile bugetului local Peresecina conform clasificației, anexa 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 2022, anexa nr. 4;
1.5 efectivul-limită de personal pe autoritățile/instituţiile bugetare, finanţate din bugetul local,

conform anexa nr. 5.
1.6 cuantumul fondului de rezervă a bugetului local Peresecina, în sumă de 200,0 mii lei.

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

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Preşedintele şedinţei Consiliului local  Peresecina

Semnat la data de _________________

Contrasemnat:

Secretar al consiliului local Peresecina                                                                        Galina Gaiduc



Anexa nr.1
la decizia Consiliului sătesc Peresecina nr.8/ din     decembrie 2021

Sinteza Indicatorilor generali și sursele de finanțare ale
bugetului local Peresecina pe anul 2022

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 16989.4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 11403.5
II. CHELTUIELI, total 2+3 16989.4
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 2021

Componenta veniturilor bugetului local Peresecina pe anul 2022

Secretar al consiliului satesc                                                    Galina Gaiduc

Denumirea Cod Eco
(k4)

Suma- mii
lei

Venituri total: inclusiv 16989.4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3614.5
Impozitul pe venitul retinut din salariu 111110 3497.5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 100.0
Impozitul pe venitul pers. fizice ce desfășoa. activități obținut  în domeniul
comerțului 111124 2.0

Impozitul pe venitul pers. fizice din domeniul transportului rutier –regim taxi 111125 11.0
Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și sau folosință 111130 4.0
Impozitul funciar 1131 307.2
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice,inregistrate in calitate de intr. 113161 114.5
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni 113171 192.7
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 227.1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 15.9
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 56.3
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 95.9

Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din
valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 113240 59.0

Impozitul privat încasat în bugetul local 113313 0.1
Taxe pentru servicii specifice 1144 821.8
Taxa de piață 114411 9.8
Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 95.0
Taxa pentru prestarea serviciilor auto 114413 9.6
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 700.0
Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 7,4
Taxa pentru patentă de întreprinzător 114522 6.0
Renta 1415 95.3
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasate în bugetul local de nivelul I 141522 80.3
Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă 141533 15.0
Plata pentru certificate de urbanism 142215 2.0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 511.9
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 508.0
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 3.9
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 11403.5
Transferuri cu destinaţie generală de la bugetul de stat către bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I 191231 1516.2

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 7777.6

Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor 191216 2109.7



Anexa nr.3
la decizia Consiliului local Peresecina
nr.8/8 din     decembrie 2021

Resursele și cheltuielile bugetului local Peresecina
conform clasificației funcționale și pe programe-2022

Denumirea Cod Suma- mii lei
Cheltuieli recurente, în total 16989.4
inclusiv cheltuieli de personal 7972,8

Investiții capitale, în total
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 2222.5
Resurse, total 2222.5
Resurse generale 1 2212.6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 9.9

Cheltuieli, total 2222.5
Exercitarea guvernării 0301 2022,5
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 200.0
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total
Resurse generale 1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 4333,3
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -10.0
Dezvoltarea drumurilor 6402 4343,3
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 1310.0
Resurse, total 1310.0
Resurse generale 1 1310.0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 1310.0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 755.0
Iluminarea stradală 7505 555.0

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 844,0
Resurse, total 844,0

Resurse generale 1 844,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2

Cheltuieli, total 844,0
Dezvoltarea culturii 8502 694,0
Sport 8602 150,0
Tineret 8603
Învăţămînt 09 8279,6
Resurse, total 8279,6
Resurse generale 1 7777,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 502.0

Cheltuieli, total 8279,6
Educație timpurie 8802 8279,6

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



Anexa nr. 4
la decizia Consiliului sătesc Peresecina

nr.8/8 din _____ decembrie 2021

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către
autoritățiile/ instituţiile bugetare pe anul 2022

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 din satul Peresecina:
- Activități de sport;
- Activități de coregrafie.

Conform Legii
bugetului de stat
pentru anul în
gestiune

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formuleiaprobate 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 de salariu pentru pensie 9
Extras din registrul de evidentă a gospodăriilor populației 9

Adeverinţe privitor la moştenire 9
Oficierea solemnă a căsătoriei:

- În sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare;
- În zile de repaus/ zile de sărbătoare nelucrătoare,
- În afara oficiului stare civilă.

100
300

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.Certificat de urbanism pentru proiectare sau
informativ;
2. Autorizaţie de construire/desfiinţare;
3. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ

50
100
100

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

Secretar al consiliului local                                                   Galina Gaiduc



Anexa nr. 5
la decizia Consiliului sătesc Peresecina

nr.8.8 din ____decembrie 2021

Efectivul limită de personal
pe autoritățile/instituţiile bugetare, finanţate din bugetul local Peresecina

pe anul 2022

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
1 2 3 4
1 Primăria – aparat: inclusiv: 10922 15,0

- Primar 1,0
- Vice primar 1,0
- Secretarul consiliului 1,0
- Contabil-șef 1,0
- Specialist principal 1,0
- Specialist 3,5
- Secretar-dactilograf 0,5
- Conducător auto 1,0
- Contabil 1,5
- Îngrijitor de încăpere 0,5
- Paznic 3,0

2 Grădiniţa nr.2: inclusiv 08322 28,73
- Director 1,0
- Șef de gospodărie 1,0
- Metodist 0,5
- Educator 9,3
- Conducător muzical 0,88
- Dădacă 1,3
- Ajutor de educator 5,75
- Asistent medical 0,75
- Paznic-măturător 2,0
- Spălătoreasă 1,75
- Muncitor deservire clădire 0,5
- Lingereasă 0,5
- Lăcătuș 1,0
- Operator 0,5
- Bucătar 1,0
- Bucătar auxiliar 1,0

3 Grădiniţanr.3: inclusiv 08323 40,2
- Director 1,0
- Șef de gospodărie 1,0
- Metodist 1,0
- Educator 13,95
- Conducător muzical 1,25
- Dădacă 1,3
- Ajutor de educator 9,2



Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități
- Asistent medical 1,0
- Paznic-măturător 2,0
- Spălătoreasă 2,0
- Muncitor deservire clădire 1,0
- Lingereasă 1,0
- Lăcătuș 1,0
- Operator 0,5
- Bucătar 1,0
- Bucătar auxiliar 1,0
- Spălătoreasă de vase 1,0

4 Biblioteca publică: inclusiv: 08326 1,0
- Bibliotecar principal 1,0

5 Căminul cultural: inclusiv 08327 6,0
- Director 1,0
- Conducător artistic 1,0
- Acompaniator 1,0
- Îngrijitor de încăperi 1,0
- Paznic 2,0

Total 90,93

Secretar al consiliului local                                                                       Galina  Gaiduc
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DECIZIE nr. 8/ 15
din ___ decembrie 2021

al Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la aprobarea Programului de activitate
a Consiliului sătesc Peresecina pentru anul 2022

În temeiul art.14 (2) a Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală
nr.436/2006, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se aprobă planul de activitate a Consiliului sătesc Peresecina pentru anul 2022.
(conform anexei)

1. Executarea prezentei decizii se pune pe seama secretarului consiliului local, dna Gaiduc
Galina.

2. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei, sediul
Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la data
includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

3. Controlul executării  decizii se pune pe seama primarului satului Peresecina, dna Valentina
Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Contreasemnat:
Secretarul Consiliului sătesc                                                             Galina GAIDUC



,,APROBAT”
prin  Decizia  nr. 8/15  din ___12.2021

Programul de activitate al Consiliului local Peresecina
pentru anul 2022

N d/o Denumirea chestiunii Data petrecerii Responsabil

I Şedinţă
1 Aprobarea raportului anual privind executarea bugetului

pe anul 2021
28.02.2022

Contabilul şef
Primarul satului Peresecina

2 Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2022 Contabilul șef
3 Cu privire la raportul de activitate a primăriei satului

Peresecina pentru anul 2021
Primarul satului Peresecina

4 Examinarea cererilor, petițiilor cetăţenilor Primarul satului Peresecina
II Şedinţă

1 Cu privire la modificarile bugetului pe anul  2022

10.04.2022

Contabilul şef
2 Cu privire la aprobarea planului  de salubrizare și

amenajare a teritoriului satului Peresecina
Primarul satului Peresecina

3 Cu privire la situaţia criminogenă în satul Peresecina şi
măsurile de prevenire

Șeful de post al poliției

4 Examinarea cererilor, petițiilor cetăţenilor Primarul satului Peresecina

III Şedinţă
1 Cu privire la audierea raportului semianual privind

executarea bugetului local pe anul 2022

11.09.2022

Contabilul şef

2 Modificarea bugetului pe anul 2022 Contabilul şef

3 Cu privire la pregătire a instituţiilor bugetare pentru
perioada toamna-iarna 2022

Menagerii institutiilor de
învățămînt

4 Informaţia cu privire la situația sanitaro-epidemiologică
din localitate și măsurile de prevenire a morbidității

Menagerul CS Peresecina

5 Examinarea cererilor, petițiilor cetățenilor Primarul satului Peresecina

IV.Şedinţă

1 Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2022

10.12.2022

Contabilul şef
Primarul satului Peresecina

2 Modificarea bugetului pe anul 2022 Contabilul şef
3 Cu privire la aprobarea dării de seamă funciară Specilaist

(inginerul cadastral)
4 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2023 Specialist

(preceptorul fiscal)
5 Cu privire la aprobarea graficului acordării concediilor

ordinare pentru anul 2023
Secretarul Consiliului local

6 Examinarea cererilor, petițiilor cetățenilor Primarul satului Peresecina



Chestiuni organizatorice
1 Petrecerea sărbătorii de 8 martie Martie 2022 Primarul satului Peresecina

2 Petrecerea  bilunarului de amenajare şi
înverzire

Aprilie 2022 Menagerul IM,,Prosper Rural”

3 Deschiderea sezonului sportiv Iunie 2022 Primarul satului Peresecina.
V.Baran,specialist

4 Ziua Victoriei și Ziua Europei 8-9 mai 2022 Asistentul social
Primarul satului Peresecina

5 Sarbătoarea ,,Ziua Familiei” 15 mai 2022 Asistentul social
Primarul satului Peresecina

6 La vatra invirtitelor Mai 2022 Primarul satului Peresecina
7 Petrecerea sărbătorii «Ziua Internaţională a

copilului»
1 iunie 2022 Asistentul social

Primarul satului Peresecina
8 Ziua independenței 27august 2022 Primarul satului Peresecina

9 Sarbătoarea națională - Limba noastră 31august 2022 Primarul satului Peresecina

10 Ziua Cunostintelor 1septembrie
2022

Menagerii institutiilor prescolare

11 Petrecerea Zilei  Persoanelor  în etate 1 octombrie
2022

Asistentul social
Primarul satului Peresecina

12 Hramul satului Peresecina 9 octombrie
2022

Asistentul social
Primarul satului Peresecina

13 Ziua persoanelor cu dizabilitate 03 decembrie
2022

Asistentul social
Primarul satului Peresecina

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Secretar consiliului local Gaiduc Galina



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

DECIZIE  nr. 8/16
din _______ decembrie 2021

al Consiliului satesc Peresecina

Cu privire la desemnarea evaluatorului
performanțelor profesionale

În temeiul art.14 alin.2 lit. u), art. 38 alin. (4) al Legii nr.436/2006 privind administraţia
publică local, art. 34 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. f)  al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public, Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor
profesionale ale funcționarului public, anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, avizul
pozitiv al Comisiei de specialitate, Consiliul sătesc Peresecina,

DECIDE:

1. Se desemnează dna Valentina Buzu, primarul satiului Peresecina, în calitate de evaluator
al performanțelor profesionale a secretarului consiliului sătesc Peresecina, dna Gaiduc
Galina, pentru perioada de activitate 01.01.2021-31.12.2021.

2.   Se aprobă perioada de evaluare a performanțelor profesionale a funcționarului public
nominalizat cu începere de la 26.01.2022 pînă la 10.02.2022.

3. Controlul executării  decizii se pune pe seama primarului satului Peresecina, dna
Valentina Buzu.

1. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei,
sediul Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la
data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina

Secretarul Consiliului sătesc                                                             Galina GAIDUC



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ORHEI

CONSILIUL SĂTESC
PERESECINA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПЕРЕСЕЧИНА

DECIZIE  nr. 8/ 18
Din _____ decembrie 2021

al  Consiliului  satesc  Peresecina

Cu privire la selectarea unui sector de drum pentru reparație

În temeiul art. 8 (2), (3), art. 14 alin.(2) lit. f) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică
locală, art. 4 alin. (1) lit. d) al Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legea
nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, art. 5 alin.(3) din Legea drumurilor nr.
509/1995 , cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 1468 /2016 privind aprobarea
listelor drumurilor publice și locale din Republica Moldova și avizul pozitiv al Comisiei de
specialitate – relaţii funciare, urbanism, amenajarea teritoriului şi mediului ambian, Consiliul
local Peresecina,

D E C I D E :

1. Se selectează, pentru a fi reparate, în varianta beton, sectoarele de drum din satul
Peresecina, după cum urmează:
-
-

2.
3. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni la Judecătoria Orhei,

sediul Central, pe adresa mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135, în termen de 30 de zile de la
data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

4. Controlul executării  decizii se pune pe seama primarului satului Peresecina, dna
Valentina Buzu.

Preşedintele şedinţei Consiliului local Peresecina

Contrasemnat:
Secretarul Consiliului local Gaiduc Galina


