
             PROIECT                                 Decizie nr.8/____ 

din _______ decembrie 2021 

al  Consiliului satesc Peresecina 

 

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 

audierilor publice din data de 25.11.2021 a proiectului de decizie cu privire la bugetul local 

Peresecina pentru anul 2022 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                                                                   

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL ORHEI 

CONSILIUL SĂTESC 

PERESECINA 

c.f. 1007601003356 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ПЕРЕСЕЧИНА 

к.ф 1007601003356 



  



 
Anexa nr.1 

                                                 la decizia Consiliului sătesc Peresecina nr.8/13 
 din 09 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 17000.0 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  11403.5 

II. CHELTUIELI, total 2+3 17000.0 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Anexa nr.2 
la decizia Consiliului local Peresecina 

                                                                                                      nr.8/13 din 09 decembrie 2021 



 

                          Componenta veniturilor bugetului local Peresecina pe anul 2022 
 

 
                                                                                                                  Anexa nr.3 

la decizia Consiliului local Peresecina 

                                                                                                      nr.8/13 din 09 decembrie 2021 

Resursele și cheltuielile bugetului local Peresecina 

Denumirea 
Cod Eco 

(k4) 
Suma- 
mii lei 

Venituri total: inclusiv  17000.0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3564.5 

Impozitul pe venitul retinut din salariu 111110 3497.5 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 50.0 

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 882.4 

Taxa de piață 114411 9.8 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 107.6 

Taxa pentru prestarea serviciilor auto 114413 9.6 

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 750.0 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 5,4 

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 



conform clasificației funcționale și pe programe-2022 

Denumirea Cod Suma- mii lei 

Cheltuieli recurente, în total  17000.0 

 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          854.6 
Resurse, total  854.6 

  Resurse generale 1 854.6 

  Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

 Cheltuieli, total  854.6 

Dezvoltarea culturii 8502 694,0 

Sport 8602              160,6 

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  

 
 


