
REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL ORHEI 

CONSILIUL SĂTESC 

PERESECINA 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ПЕРЕСЕЧИНА 

 

Decizie nr.9/6 

din _______ decembrie 2022 

 

Cu privire la aprobarea bugetului  

local Peresecina pentru anul 2023 

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 

audierilor publice a bugetului local pentru anul 2023, avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate, 

Consiliul local Peresecina, 

          

                                                                 DECIDE: 

 

1. Se audiază raportul cu privire la proiectul bugetului local Peresecina pentru anul 2023. 

2. Se aprobă bugetul local Peresecina pentru anul 2023 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 2023, anexa nr. 2, 

• resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe,  

anexa nr. 3, 

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. 9/6 din ___ decembrie 2022 

 

 

 

Sinteza Indicatorilor generali și sursele de finanțare ale 

bugetului local Peresecina pe anul 2023 
 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 21030.1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  14527.5 

II. CHELTUIELI, total 2+3 21030.1 

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.9/6 din ___ decembrie 2022 

 

Componenta veniturilor bugetului local Peresecina pe anul 2023 

 

 

  

Denumirea 
Cod Eco 

(k4) 

Suma- mii 

lei 

Venituri total: inclusiv  21030.1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 4401.9 

Impozitul pe venitul retinut din salariu 111110 4146.9 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat 111121 230,0 

Impozitul pe venitul pers. fizice ce desfășoa. activități obținut  în domeniul comerțului 111124 3.0 

Impozitul pe venitul pers. fizice din domeniul transportului rutier –regim taxi 111125 12.0 

Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și sau folosință  111130 10.0 

Impozitul funciar 1131 302.2 

Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice,inregistrate in calitate de intr.  113161 100.3 

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni 113171 201.9 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 282.9 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 44.7 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 57.9 

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 105.4 

Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din valoarea 

estimată (de piaţă) a bunurilor 
113240 74.9 

Impozitul privat încasat în bugetul local 113313 0.1 

Taxe pentru servicii specifice 1144 830,4 

Taxa de piață 114411 9.8 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 105.0 

Taxa pentru prestarea serviciilor auto 114413 12.0 

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 700.0 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 3.6 

Taxa pentru patentă de întreprinzător 114522  

Renta 1415 120.7 

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasate în bugetul local de nivelul I 141522 103.9 

Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă 141533 16.8 

Plata pentru certificate de urbanism 142215 1.5 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 562.9 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 559.0 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 3.9 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 14527.5 

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

teritoriale de nivelul I 
191231 1854.1 

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 10534.6 

Transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor 191216 2138.8 

   



Anexa nr.3 
la decizia Consiliului local Peresecina 

nr.9/6 din ___ decembrie 2022 
 

Resursele și cheltuielile bugetului local Peresecina 

conform clasificației funcționale și pe programe-2023 
 

Denumirea Cod Suma- mii lei 

Cheltuieli recurente, în total  21030.1 
 inclusiv cheltuieli de personal  9282.1 

Investiții capitale, în total   

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 2707.3 
 Resurse, total  2707.3 

  Resurse generale 1 2697.4 

  Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 9.9 

Cheltuieli, total  2707.3 
Exercitarea guvernării 0301 2427.3 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 280.0 

Servicii în domeniul economiei 04  

 Resurse, total   
  Resurse generale 1  

  Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

Cheltuieli, total  3737.9 
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -5.0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 3742.9 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06         1808.0 
 Resurse, total  1808.0 

  Resurse generale 1 1808.0 

  Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

 Cheltuieli, total  1808.0 
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 1058.0 

Iluminarea stradală 7505 750.0 
   

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08          953.8 
Resurse, total  953.8 

  Resurse generale 1 953.8 

  Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

 Cheltuieli, total  953.8 
Dezvoltarea culturii 8502 793.8 

Sport 8602              160.0 

Tineret 8603  

Învăţămînt 09 11087.6 

 Resurse, total  11087.6 
  Resurse generale 1           10534.6 

  Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 553.0 

Cheltuieli, total  11087.6 
Educație timpurie 8802 11087.6 

Servicii de pompieri 37 735.5 

  Resurse, total  735.5 

  Resurse generale 1 735.5 

  Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

  Cheltuieli, total  735.5 

Servicii de pompieri și salvatori 3702 735.5 

 

  



 

                                                                     DECIZIE  nr.9/7 

Din _____ decembrie 2022 

al  Consiliului satesc Peresecina 

 

Cu privire la stabilirea cotelor pentru impozitul  

pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2023 

 

 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 imobiliare 

       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 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL ORHEI 

CONSILIUL SĂTESC 

PERESECINA 

c.f. 1007601003356 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

ОРХЕЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ПЕРЕСЕЧИНА 

к.ф 1007601003356 



loturi de pe lîngă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de 

terenuri în intravilan ( grădini) 

- în localitățile rurale; 

1 leu / 100 

m2 

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. 

 

 

 



                                                                    DECIZIE  nr. 9/10 

din 15 decembrie. 2022 

al  Consiliului satesc Peresecina 

 

        Cu privire la aprobarea și punerea în  

        aplicare a taxelor locale pentru anul 2023 

 

 În conformitate cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, Legea privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, 

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 

20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011, Legea cu privire la 

publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, 

Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărîrea 

Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărîrea 

Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de 

clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Hotărîrea 

Guvernului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova nr. 672  din  19.06.98, 

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje nr. 

854 din 28.07.2006, avînd în vedere 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 01.01.2023 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).  

 

3. 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. 

4. 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. 

 

5. 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.9/10 din 15.12.2022 

 

 

Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2023 

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 lei p/u m2 x x x x 

3 Taxa pentru 

dispozitivele 

publicitare 

(m2) 

200 lei p/u m2 x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la decizia Consiliului nr. 8/10 din _____.12.2022 

 

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 

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) 

     

 

 

 

1500 

 

 

1.1 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 51 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 101 m2 

 

 

 

 

6500 

12000 

 

 

 

 

8000 

12000 

 

 

 

 

7000 

12000 

 

1500 

5. Comerț cu amănuntul 

al echipamentului 

informatic și de 

telecomunicații în 

magazine specializate 

(secț.G/47.4) 

4000 6000 4000  

6. 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  

7. Comert cu agrotehnica 15000 20000 20000  

8. Stație PECO 

         (per coloană) 

 

-alimentare cu petrol 

-alimentare cu gaz 

lichifiat 

  

 

       20000 

 

  10000 

  

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

1. Baruri și alte activități de servire a băuturilor   

 1.1 -pînă la   40 m2 4700 4700 3700  



1.2 -de la  41 m2 mai mult 7000 7000 7000  1500 

 

 

1500 

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 401 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   

1500 

2. Activități fotografice 1000 1000 1000  

1500 

3. Activități sportive, 

recreative și distractive 

(secț. R/93) 

-sală de fitnes 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

4. Activități de servicii 

personale(secț.S/96) 

-frizerii 

 

 

   2000 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

5. Sauna 5000 5000 5000  

6. Spălătorie auto 3000 5000 4000  

1500 7. Fasonarea, finisarea 

pietrei 

6000 6000 6000  

 

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 Petrol Activl - 2 coloane petrol *20000=40000 lei / 1 coloană gaz*10000=10000 (cetate) 

 

 

 

 

 

                                                                                       



Anexa nr.3 

          la decizia Consiliului Nr. 9/10 din _____.12.2022 

 

 

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pentru anul 2023 

 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. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

DECIZIA Nr.9/ 16 

din _____ decembrie 2022 

 

Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere  

a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private  

în teritoriul satului Peresecina  

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. s1) al Legii privind administrația publică locală nr.436/ 2006, 

nota informativă a primarului satului Peresecina, avizul pozitiv al comisiei de specialitate,   

Consiliul local Peresecina, 

 

                                               DECIDE: 

1. Se aprobă Regulie de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private  

      în teritoriul satului Peresecina, parte integrantă din prezenta decizie  (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 local                                                             Galina Gaiduc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

RAIONUL ORHEI 

CONSILIUL SĂTESC 

PERESECINA 
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Anexa l Decizia 9/16 din ______ decembrie 2022 

 

 

R E G U L I L E 

de întreţinere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private 

și în extravilanul satului Peresecina. 

 

I. Dispoziţii generale 

 

1. Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 14, alin (2), lit.(s1) din 

Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea Nr. 221din 19-10-

2007privind activitatea sanitar-veterinară şi au ca scop stabilirea unor norme privind modul de 

întreţinere a animalelor domestice, drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale, a 

conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma lor de 

proprietate, precum şi a persoanelor particulare şi au ca scop prevenirea  unui mod incorect și 

abuziv de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private, extravilanul 

localității, precum și impactul respectiv asupra comunității, care atentează la ordinea sanitară în 

localitate, și a modului sănătos de trai în ansamblu. 

 

 1.2. Regulile aprobate sunt obligatorii pentru toţi locuitorii satului Peresecina, precum şi pentru 

agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică. 

 

II. Reguli de întreținere animalelor domestice pe lângă gospodăriile private și extravilanul 

localității. 

 

2.1 Fiecare  locuitor al satului Peresecina, are dreptul să întrețină pe lângă gospodăriile private 

animale domestice,  pentru necesitățile personale, în modul  corespunzător, astfel ca  aceasta să 

nu producă  impact negativ asupra vecinilor și a comunității în ansamblu. 

 

2.2 Pentru întreținerea animalelor domestice proprietarul este obligat să întreprindă acțiuni de 

înregistrare și vaccinare a animalelor, în modul stabilit de legislația în vigoare a  Republicii 

Moldova. 

 

2.3  Întreținerea animalelor domestice pe lângă gospodăriile private,  nu poate fi efectuată cu 

depășirea numerelor de capete  stabilite de   prezentul regulament. 

 

2.4  Numărul de animale admis în exploatațile nonprofesionale pe lîngă gospodăriile private în 

intravilanul satului Peresecina nu poate depăși după cum urmează:,  

 

– Cabaline și descendenții acestora( pînă la vîrsta de12 luni ) – 2 capete 

– Bovine și descendenții acestora( pînă la vîrsta de12 luni )- 2 capete 

– Porcine și descendenții acestora( pînă la vîrsta de 60 zile)  – 2 capete 

– Ovine și caprine și descendenții acestora( pînă la vîrsta de 6 luni )– 20 capete 

– Păsări – 200 capete 

– Iepuri – 100 capete 

– Albine – 30 familii 

– Cîini – 2 capete 

 

2.5 Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte peste numărul prevăzut în punctual 

2.4, este permisă și poate fi realizată prin constituirea microfermelor în extravilanul localității cu 

respectarea legislației în vigoare. 



 

2.6 Animalele domestice întreținute în extravilanul localității, vor fi pășunate obligatoriu sub 

supraveghere fizică sau în lanțuri fixate. 

 

2.7 Dejecțiile animaliere pot fi depozitate provizoriu în curțile private în modul în care să nu 

provoace miros neplăcut, fum, pulberi, și alte consecințe negative în volum de pînă la 5 m3. 

 

2.8 Este interzis ca dejecțiile animaliere și apele riziduale să fie dirijate spre șanțuri, canale 

deschise, pârae și ape stătătoare. 

 

III. Deținătorii de animale în gospodăriile private în intravilanul satului Peresecina sunt obligați: 

 

3.1 să nu introducă în efectivele constituite (turme, cirezi), timp de cel puțin 15 zile, animale 

achiziționate din alte localități. Aceste animale vor fi ținute în perioada de 15 zile, numai în 

gospodăriile proprii; 

 

3.2 să întrețină animalele și adăposturile acestora, conform regulilor sanitar-veterinare și 

prezentului regulament. 

 

3.3 să permită personalului sanitar-veterinar autorizat, verificarea stării de sănătate a animalelor 

din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar –veterinare. 

 

3.4 să respecte și să aplice întocmai, măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare de stat, 

pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale. 

 

3.5 proprietarul de animale și/sau păsări de curte și extravilanul localității este obligat să 

efectuieze acțiuni de dezinsecție și deratizare, ori de cite ori este necesar dar nu mai rar de 6 luni. 

 

 3.6 se interzice creșterea în blocuri de locuințe a animalelor domestice cu excepția animalelor de 

companie (cîini, pisici), 

 

3.7 se interzice în extravilan circulația nesupravegheată a cîinilor, iar cei de pază a turmelor de 

animale și ciobănești vor purta  jujeu sau curea cu minim 5 inele  în lanț. 

 

IV. Răspunderea pentru  nerespectarea prezentului regulament 

 

1.4 Pentru nerespectarea  prevederilor prezentului regulament deținătorii de animale  în 

gospodăriile private în intravilanul satului Peresecina pot fi trași la răspundere reieșind din 

prevederile legislației contravenționale a Republicii Moldova și anume: 

 

    Cod Contravențional Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi 

altor animale. 

(1) Încălcarea interdicțiilor sau a regulilor de întreținere a câinilor, a pisicilor și a altor animale, 

aprobate prin decizie a autorității administrației publice locale, 

se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere. 

 (2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a 

autorităţii administraţiei publice locale 

se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale. 

  



2.4 Fiecare locuitor al satului Peresecina, este obligat să denunțe abaterile admise de la prezentul 

regulament, prin aducerea la cunoștință a organelor executive ale administrației publice locale 

și/sau a sectorului de poliție Peresecina. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei Consiliului sătesc Peresecina       

           

          

Contrasemnat            

Secretarul Consiliului local                                                             Galina Gaiduc 

 


