Anexa nr 1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr . 11/1
din 19 decembrie 2011
Sint e za ve nit urilor, c hle t uie lilor şi surse lor de fina nţ a re a buge t ului
sa t ului Coloniţ a
Mii lei
Denumirea

I.

Veniturile total:

Capitol,
paragraf

00.00

Taxa de amplasare a publicităţii

5887.00

Venituri
/cheltuieli
de bază
672.3

290.3

290.3

114.00

175.9

175.9

114. 1

1.5

1.5

114. 2

8.1

8.1

114. 3

14.2

14.2

114. 6

2.1

2.1

114. 7

118.1

118.1

114. 10

1.2

1.2

114.12

5.0

5.0

114.14

25.7

25.7

115. 00

12.0

12.0

115.04

0.3

0.3

115. 41

3.7

3.7

115. 57

8.0

8.0

121. 00

39.0

39.0

121. 12

10.0

10.0

1. Veniturile proprii:
Impozitele pe proprietate
Impozit funciar pe teren cu destinaţia
agricolă
Impozit funciar pe ternurile cu altă
destinaţie decît cea agricolă
Impozit funciar încasat de la
persoanele fizice
Impozitul funciar pe paşuni şi
fîneţe
Impozitul funciar pe terenurile cu
destinaţia agricolă de la gospodăriile
ţărăneşti (de fermieri)
Impozitul pe bunurile imobiliare de la
personele juridice
Impozit pe bunurile imobiliare de la
persoanele fizice
Impozit pe bunuri imobiliare, cu
destinaţie comercială şi industrială
Impozit pe bunurile imobiliare , achitat
de către persoanele fizice-cetăţeni din
valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor
Impozitele interne pe mărfuri şi
servicii

Suma
totală

114. 11

Taxa pentru apă
Plata pentru eliberarea autorizaţiilor
de construire/desfiinţare
Alte venitrui din activitatea de
întreprinzător
Dobînzele aferente soldurilor
mijloacelor băneşti la conturile
bancare ale trezoreriilor teritoriale

Inclusiv:
Fonduri
speciale

Mijloace
speciale
123.2
123.2

Plata pentru arenda pentru terenurile
cu destinaţia agricolă

121. 32

7.0

7.0

121. 33

5.0

5.0

121.35

17.0

17.0

Taxele şi plăţile administrative

122. 00

63.4

63.4

Taxa pentru amenajarea teritoriului

122. 28

12.0

12,0

Taxa pentru amplasarea unităţilor
comerciale

122. 30

50.0

50.0

Alte incasări

122. 40

1.4

1.4

111. 00

382.0

382.0

111. 01/09

330.0

330.0

111. 20
111.21

20.0
30.0

20.0
30.0

111.22

2.0

2.0

151.1

123.2

313.00

5091.5

5091.5

00.00

6187.0

6063.8

01

316.0

316.0

Plata pentru arendă pentru terenurile
cu o altă destinaţie decît cea
agricolă
Chiria/arenda bunurilor proprietate
publica

2.Defalcările la veniturile
regularizatoare
Impozit pe venit din salariu/ Alte
impozite pe venit
Impozit pe venit din activ. intrepr.
reţinut la sursa de plată/ Impozit pe
venit din
activitatea întreprinzător

3. Mijloacele speciale

4. Transferuri

II. Cheltuieli - total
1. Servicii
generală

de stat

cu

destinaţia

2. Cheltuieli pentru sfera socială:
- învăţămîntul
- cultura şi sportul
- asistenţa socială

06
08
10

3.
Gospodăria
comunală
şi
gospodăria de exploatare a fondului 15
de locuinţe

123.2

123.2

5563.5
5210.9
320.0
32.6

5563.5
5210.9
320.0
32.6

113.2
113.2

65.7

65.7

10.0

4. Cheltuieli neatribuite
grupuri principale:
- personal tehnic
- Fondul de Rezervă

5. Deficit/excedent (+ , -)

la

alte 20

118.6

118.6

20.09
20.03

59.2
59.4

59.2
59.4

26

-300,0

-300,0

+300,0

+300,0

+300,0

+300,0

6. Sursele de finanţare a deficitului:
-mijloacele băneşti de la vînzarea
terenurilor proprietate publică a
29. 08
unităţilor administrativ-teritoriale

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil-şef

Ludmila Toaca

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 11/1 din 19 decembrie 2011
Cotele impozitelor şi taxelor locale , ce vor fi încasate la bugetul satului Coloniţa
Denumirea impozitelor
şi taxelor locale

Capitol
ul

Obiectul impozitării

Cota
Impozitării

paragra
f
Impozitele pe
proprietate
Impozit funciar pe teren
cu destinaţia agricolă

114. 00

114. 1

Impozit funciar pe
ternurile cu altă
destinaţie decît cea
agricolă

114. 2

Impozit funciar încasat
de la persoanele fizice

114. 3

Impozitul funciar pe
paşuni şi fîneţe

Impozitul funciar pe
terenurile cu destinaţia
agricolă de la gospo dăriile ţărăneşti (de
fermieri)
Impozitul pe bunurile
imobiliare ale
personelor juridice

114. 6

114. 7

Terenuri cu destinaţie
agricolă
- cu indicii cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale

Pentru lot de pe lîngă
casă în localităţile
rurale
Terenurile destinate
fîneţelor şi paşunilor
- cu indicii
cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale
Terenuri cu destinaţie
agricolă
- cu indicii cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale

Impozitul pe bunurile
imobiliare

114.14

1 leu pentru 100 m.p.

0,75 lei pentru 1gr-hectar
55 lei pentru 1 hectar

1,5 lei pentru 1gr-hectar
110 lei pentru 1 hectar
0,1 la sută din valoarea de bilanţ a clădirilor
şi construcţiilor.

114. 10

114. 11

110 lei pentru 1 hectar
10 lei pentru 100 m.p.

Terenurile destinate
industriei,
transporturilor,etc

Pînă la 100 m p
Impozit pe bunurile
imobiliare ale
persoanelor fizice

1,5 lei pentru 1 gr-hectar

100-150 m p
150-200 m p
200-300 m p
Mai mult 300 m p
Garajele şi terenurile
pe care acesta sunt
amplasate , loturile
întovărăşirilor
pomicole cu sau fără
construcţii amplasate
pe ele.
Bunurile imobiliare cu

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare
0,1%*1,5
0,1%*2
0,1%*10
0,1%*15

0,1% din valoarea de bilanţ a clădirilor şi
construcţiilor cu destinaţie agricolă

altă destinaţie decât
cea locativă sau
agricolă exceptând
garajele şi terenurile
pe careacestea sunt
amplasate şi loturile
întovărăţirilor
pomicole cu sau fără
construcţii amplasate
pe ele.
0,02% din baza impozabilă a bunurilor
imobiliare

Taxa pentru
amenanjarea teritoriului

122.28

Numărul mediu
scriptic al trimestrial
şi/sau fondatorilor
întreprinderilor în
cazul în care aceştea
activează în
întreprinderile fondate
, însă nu sunt incluşi în
efectivul trimestrial de
salariaţi .

40 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau
fondator al întreprinderii ,în cazul în care
activează , însă nu este inclus în efectivul
trimestrial de salariaţi

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil-şef

Ludmila Toaca
Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 11/1 din 19 decembrie 2011
M ijloa c e le spe c ia le a proba t e de c ă t re inst it uţ iile public e
fina nţ a t e de la buge t ul sa t ului Coloniţ a

Mii lei
Denumirea instituţiei
Grădiniţa nr 24 Coloniţa
0601051
total

Tipul mijloacelor speciale
Categoria 001
Servicii cu plată

suma
123.2
123.2

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil-şef

Ludmila Toaca

Anexa nr .4
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 11/1 din 19 decembrie 2011
N om e nc la t orul t a rife lor pe nt ru pre st a re a se rvc iilor
c ont ra pla t ă de c ă t re inst it uţ iile public e fina nţ a t e de la buge t ul sa t ului
Coloniţ a

Nr d/o

Tipul ,categoria

Denumirea serviciilor

4

310
Categoria 002
12
Categoria 001
310
Categoria 002
Taxa locală

Plata pentru arenda încăperi în incinta primăriei Primăria s. Coloniţa
Plata părinţelor pentru grădiniţa
Grădiniţa nr 24 Coloniţa
Plata pentru arenda încăperi în incinta casei de
Cultură - Casa de Cultură
Înregistrarea solemnă a căsătoriilor

5
6

Taxa locală
Taxa locală

Eliberarea adeverinţelor cu conţinut diferit
Eliberarea adeverinţelor pentru realizarea producţiei

1
2
3

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil-şef

Ludmila Toaca

Costul serviciilor
Conform Legii Bugetului
5.32 lei pentru 1 zi
Conform Legii Bugetului
Vineri – 60 lei
Sîmbătă, duminică -100 lei
1 leu
20, lei

Anexa nr . 5
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 11/1 din 19 decembrie 2011
Efe c t ivul lim it ă a l st a t e lor de pe rsona l
din inst it uţ iile public e
fina nţ a t e de la buge t ul sa t ului Coloniţ a
Denumirea instituţiei

Autărităţile executive ale administraţiei
locale 0102015
Autărităţile executive ale administraţiei
locale-personalul tehnic 2009015
Grădiniţa nr 24 s. Coloniţa 0601051
LT Gheorghe Ghimp s. Coloniţa 0608338
Biblioteca s. Coloniţa 0802087
Casa de Cultură s. Coloniţa 0802089
Contabilitatea centralizata 0706073
Asistenţa socială
1003293

publice

Total
numărul
de
unităţi
5

publice

3

3

-

31
76
0,5
4
2
1

31
76
0,5
4
2
1

-

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil-şef

Ludmila Toaca

buget

5

Inclusiv:
Din contul
mijloacelor
speciale
-

-

Anexa nr.6
la Decizia Consiliului sătesc
Coloniţa nr.11/1 din _19 decembrie_2011
LISTA
taxelor pentru unităţile comerciale şi/ sau de prestări servicii sociale
Nr.d/o
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări
servicii de deservire socială
Magazine, depozite, farmacii,pavilioane ,
hale,expoziţii
cu
vînzări
cu
suprafaţa
comercială:
- pînă la 50 m.p.
- de la 50,1 m.p. pînă la 100m.p.
- de la 100,1 m.p. pînă la 200 m.p.
- de la 200 m.p. pînă la 300 m.p.
- de la 300 m.p. pînă la 400 m.p.
Secţii comerciale:
- pînă la 5 m.p.
- de la 5,1 m.p. pînă la 10 m.p.
- de la 10,1 m.p. pînă la 20 m.p.
- de la 20,1 m.p. pînă la 50 m.p.
Tarabe, servicii Xerox
- WC- uri mobile
- tarabe din pieţe , gherete , pentru deţinătorii
de patente
Tonete , remorci,automobile şi alte unităţi de
comerţ ambulante
Gherete care comercializează
- produse alimentare
- mărfuri industriale şi uz casnic
- produse din alimentaţia publică
- pentru comercializarea florilor
- băuturi alcoolice şi/sau articole din tutun
- prestări servicii
Restaurante
Cafenele pentru ceremonii
Cafenele
- de la 20 pînă la 50 locuri
- mai mult de 51 de locuri
Bar disco , video
Cafenele de vară
- pînă la 20 de locuri
- de la 20 pînă la 50 locuri
- mai mult de 50 de locuri

Taxa (lei/an)

1800
2000
2200
2400
3000
900
1080
1300
1800
630
600
3000

1500
1800
2000
1800
3600
900
5400

2700
3400
3000
1800
2400
2700

11.

Bar-terase cu capacitatea
- pînă la 50 locuri
- mai mult de 51 locuri
Aparate electronice

2400
3000
900

12.

Săli de biliard,antrenament cu utilaj , sport

1200

13.
14.

Staţie de alimentare cu combustibil
Frizerii

5400
200/ locul de muncă

15.

Salon cosmetic

300 /locul de muncă

16.

Cabinet cosmetic

900

17.

Centre de agrement şi reabilitare

3000

18.

Saune

2700

19.

Baie obştească

Pe gratis

20.

Bazine de înot

450

21.

Ateliere pentru prestarea de servicii
confecţionare şi reparaţie

22.

Unităţi pentru prestarea de servicii şi reparaţie

23.

Servicii de instalare
- utilaj , articole de tîmplărie etc
- pentru instituţiile din subordinea primăriei
Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare
şi balansare
Servicii biliard în cadrul întreprinderilor de
alimentaţie publică
Plasarea (amplasarea ) publicităţii (reclamei) cu
excepţia celei amplasate integral în zona de
protecţie a drumurilor din afara perimetrilor
localităţii
Comerţ ambulant al produselor agricole

24.
25.
26.

27.

de 1350

Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Contabil-şef

Ludmila Toaca

1080

900
Pe gratis
1200
1200
500 lei
pentru fiecare metru patrat

50 lei pentru o zi

