REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC COLONIŢA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIA nr.____
din 2015
Cu privire la aprobarea bugetului satului
Coloniţa pe anul 2016 în a prima lectură.
Acţionînd în temeiul art 14(2) litera n) al Legii Republicii Moldova
nr 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” , art. 20 al
Legii Republicii Moldova nr 397-XV din 16.10.2003 “Privind finanţele
publice locale” Consiliul local Coloniţa :
DECIDE:
1. Se aproba bugetul satului Coloniţa la partea de venituri în suma de
4181,6 mii lei, şi la partea de cheltuieli în suma de 4481,6 mii lei, cu un
deficit în suma de 300.00 mii lei.
2 Se aprobă:
2.1 Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului
satului Coloniţa conform anexei nr. 1.
2.2 Cotele impozitelor şi taxelor locale , ce vor fi încasate la bugetul
satului Coloniţa conform anexei nr. 2.
2.3 Sumele mijloacelor speciale preconizate spre încasare de către instituţiile
publice finanţate de la bugetul s. Coloniţa din executarea lucrărilor, prestarea
serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată, conform anexei nr. 3.
2.4 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către
instituţiile publice finanţate de la bugetul satului Coloniţa conform anexei nr .4 .
2.5 Limita statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul
satului Coloniţa conform anexei nr. 5.
2.6 Cuantumul Fondului de Rezervă a bugetului local în suma de 41.8 mii
lei .
3. Prezenta Decizie intră în vigoare de la 01.01.2016
4.
Primarul (dl A. Zaporojan) şi comisia Buget, Finanţe, Economie şi
Reforme
vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT:
Pentru - __, împotrivă - __, s-au abţinut - __.
Preşedintele al şedinţei
_____________
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului
Claudia Oleacu

Anexa nr 1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr .
din 2015

Sinteza veniturilor, chletuielilor şi surselor de finanţare a
bugetului satului Coloniţa
Mii lei
Denumirea

Capitol,
paragraf

Suma
totală

Inclusiv:
Mijloace
speciale

4181,6

Venituri
/cheltuieli
de bază
4028,0

782,8

782,8

113000

631,0

631,0

113110

1,4

1,4

113130

1,0

1,0

113140

18,8

18,8

113150

6,3

6,3

113120

127,5

127,5

113210

13,0

13,0

113230

20,0

20,0

113240

440,0

440,0

113313

3,0

3,0

142000

33,8

33,8

142215

15,0

15,0

142252

18,8

18,8

Taxele şi plăţile administrative

114000

118,0

118,0

118,0

Taxa pentru amenajarea teritoriului

114412

15,0

15,0

15,0

Taxa pentru amplasarea unităţilor
comerciale

114418

90,0

90,0

90,0

Taxa pentru dispozitivele publicitare

114415

5,0

5,0

5,0

114421

8,0

8,0

8,0

111000

475,0

475,0

111130

475,0

475,0

I.

Veniturile total:

00.00

1. Veniturile proprii:
Impozitele pe proprietate
Impozit funciar pe teren cu destinaţia
agricolă
Impozitul funciar pe terenurile cu
alta destinaţia decit cea agricolă
Impozit funciar încasat de la
persoanele fizice
Impozitul funciar pe păşuni şi
fâneţe
Impozitul funciar pe terenurile cu
destinaţia agricolă de la gospodăriile
ţărăneşti (de fermieri)
Impozit pe bunuri imobiliare ale
persoanelor juridice
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
Impozitul privat incasat in bugetul
local de nivelul I
Impozitele interne pe mărfuri şi
servicii
Plata pentru eliberarea autorizaţiilor
de construire/desfiinţare
Chiria/arenda bunurilor proprietate
publica

2.Defalcările la veniturile
regularizatoare
Impozit pe venit din salariu/ Alte
impozite pe venit

153,6

Inclusiv
taxele
locale
118,0

3. Mijloacele speciale

151.1

153,6

4. Transferuri de la bugetul de stat
-transferuri cu destinaţie generală
-transferuri cu destinaţie specială

313.00
311.07
315.01

2770,2
608,6
2161,6

2770.2
608,6
2161,6

II. Cheltuieli - total

00.00

4481,6

4328,0

01

874,0

874,0

1. Servicii
generală

de stat

cu

destinaţia

2. Cheltuieli pentru sfera socială:
- învăţământul
 Gradinita nr.24
 Contabilitatea centralizată
- cultura şi sportul
- asistenţa socială

09

08
10

153,6

3234,8
2444,2
2315,2
129,0
724,5
66,1

3081,2
2290,6
2161,6
129,0
724,5
66,1

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

06

372,8

372,8

5. Deficit/excedent (+ , -)

26

-300,0

-300,0

29. 08

+300.0

+300.0

6. Sursele de finanţare a deficitului:
-mijloacele băneşti de la vânzarea
terenurilor proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
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153,6

153,6
153.6

Claudia Oleacu

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. din 2015
Cotele impozitelor şi taxelor locale , ce vor fi încasate la bugetul satului Coloniţa

Denumirea impozitelor
şi taxelor locale

Capit.
Parag.

Impozit funciar pe teren
cu destinaţia agricolă
114. 1

Terenuri ocupate de
obiecte acvatice

Impozit funciar pe
ternurile cu altă
destinaţie decît cea
agricolă

Impozit funciar încasat
de la persoanele fizice

Obiectul impozitarii

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

114. 2

Terenurile destinate
industriei,
transporturilor,etc

114.3

Terenuri atribuite in
extravilan(gradini)

Cota
Impozitării

1.5 lei pentru 1 gr-hectar
110 lei pentru 1 ha
115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică

10 lei pentru 100 m.p.

1 leu pentru 100 m.p.

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

Impozit pe bunurile
imobiliare

114. 6

114. 7

114. 10

114.14

Terenuri destinate finetelor
si pasunilor
-cu indici cadastrali

0.75 lei pentru 1 gr. hectar

-in lipsa indicilor cadastrali

55 lei pentru un ha

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

1,5 lei pentru 1gr-hectar

Bunurile imobile
neevaluate de OCT
conform valorii estimate

0,1 % din baza impozabila a bunurilor

a)Pentru bunurile
imobiliare cu destinatie
locativa
(apartamente,case de locuit
individuale,terenurile aferente acestor
bunuri)

0,05% din baza impozabila a bunurilor
imobiliare

b)Loturile intovarasirilor
pomicole cu sau fara
constructii amplasate
pe ele
c)Pentru terenurile agricole
cu constructii amplasate pe
ele

0,2% din baza impozabila a bunurilor
imobiliare

d)Pentru cladirile si
constructiile cu destinatie
agricola ale agentilor
economici

0,1% din baza impozabila a cladirilor si
construcţiilor

e)Pentru bunurile
imobiliare cu alta destinatie
decit cea agricola,inclusiv
exceptind garajele si
terenurile pe care acestea
sint amplasate si loturile
intovarasirilor pomicole cu
sau fara constructii
amplasate pe ele
f)garajele si terenurile
pe care acestea sint
amplasate.

Secretar al Consiliului

110 lei pentru 1 hectar

0,2% din baza impozabila a bunurilor
imobiliare

0,1% din baza impozabila a bunurilor
imobile

0,1 din baza impozabila a bunrurilor
imobile

Claudia Oleacu

Anexa nr.2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. din 2015

Taxelor locale a satului Coloniţa pentru anul 2016

Taxa pentru
amenanjarea teritoriului

122.28

Taxa pentru cazare

122.29

Taxa pentru
dispozitivele publicitare

Secretar al Consiliului

Nr.d/o
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

122.69

Numărul mediu scriptic al angajaţilor
trimestrial şi/sau fondatorilor
întreprinderilor în cazul în care aceştea
activează în întreprinderile fondate ,
însă nu sunt incluşi în efectivul
trimestrial de salariaţi .
Plasarea (amplasarea ) publicităţii
(reclamei) cu excepţia celei amplasate
integral în zona de protecţie a
drumurilor din afara perimetrilor
localităţii

80 lei anual pentru
fiecare salariat şi/sau
fondator al întreprinderii,
în cazul în care activează,
însă nu este inclus în
efectivul trimestrial de
salariaţi
5% din venitul total
500 lei pentru fiecare
metru pătrat

Claudia Oleacu

LISTA
taxelor pentru unităţile comerciale şi / sau de prestări servicii sociale
Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări Taxa (lei/an)
servicii de deservire socială
Magazine, depozite, farmacii, pavilioane, hale,
expoziţii cu vânzări cu suprafaţa comercială:
- până la 50 m.p.
- de la 50,1 m.p. pînă la 100m.p.
1800
- de la 100,1 m.p. pînă la 200 m.p.
2000
- de la 200 m.p. pînă la 300 m.p.
2200
- de la 300 m.p. pînă la 400 m.p.
2400
3000
Secţii comerciale:
- până la 5 m.p.
900
- de la 5,1 m.p. pînă la 10 m.p.
1080
- de la 10,1 m.p. pînă la 20 m.p.
1300
- de la 20,1 m.p. pînă la 50 m.p.
1800
630
Tarabe, servicii Xerox
- WC- uri mobile
- tarabe din pieţe, gherete, pentru deţinătorii 600
de patente
Tonete, remorci, automobile şi alte unităţi de 3000
comerţ ambulante
Gherete care comercializează
- produse alimentare
1500
- mărfuri industriale şi uz casnic
1800
- produse din alimentaţia publică
2000
- pentru comercializarea florilor
1800
- băuturi alcoolice şi/sau articole din tutun
3600
- prestări servicii
900
5400
Restaurante
Cafenele pentru ceremonii
Cafenele
- de la 20 până la 50 locuri
2700
- mai mult de 51 de locuri
3400
3000
Bar disco, video

9.

Cafenele de vară
- până la 20 de locuri
- de la 20 până la 50 locuri
- mai mult de 50 de locuri

1800
2400
2700

10.

Bar-terase cu capacitatea
- până la 50 locuri
- mai mult de 51 locuri
11. Aparate electronice
12. Săli de biliard, antrenament cu utilaj, sport
13. Staţie de alimentare cu combustibil
14. Frizerii
15. Salon cosmetic
16. Cabinet cosmetic
17. Centre de agrement şi reabilitare
18. Saune
19. Baie obştească
20. Bazine de înot
21. Ateliere pentru prestarea de servicii
de
confecţionare şi reparaţie
22. Unităţi pentru prestarea de servicii şi reparaţie
23. Servicii de instalare
- utilaj, articole de tâmplărie etc
- pentru instituţiile din subordinea primăriei
24. Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare
şi balansare
25. Servicii biliard în cadrul întreprinderilor de
alimentaţie publică
26. Comerţ ambulant al produselor agricole
Secretar al Consiliului
Claudia Oleacu

2400
3000
900
1200
5400
200/ locul de muncă
300 /locul de muncă
900
3000
2700
Pe gratis
450
1350
1080
900
Pe gratis
1200
1200
50 lei pentru o zi

Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. din 2015

Mijloacele speciale aprobate de către instituţiile publice
finanţate de la bugetul satului Coloniţa

Denumirea instituţiei
Educatia timpurie 88.02.0911

Total

Tipul mijloacelor speciale
Categoria 001
Servicii cu plată
X

Secretar al Consiliului

Mii lei
suma
153,6
153,6

Claudia Oleacu
Anexa nr .4
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. ___din 2014

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor
contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul
satului Coloniţa
Nr d/o
Tipul
Denumirea serviciilor
Costul serviciilor
,categoria
1
2

310
Categoria 002
12
Categoria 001

Secretar al Consiliului

Plata pentru arenda încăperi în incinta primăriei
- Primăria s. Coloniţa
Plata părinţilor pentru grădiniţa
Grădiniţa nr 24 Coloniţa

Conform Legii Bugetului
5.85 lei pentru 1 zi

Claudia Oleacu
Anexa nr . 5

la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. _ din 2015

Efectivul limită al statelor de personal
din instituţiile publice
finanţate de la bugetul satului Coloniţa
Denumirea instituţiei

Activitatea consiliilor locale 03.01.0111
Dezvoltarea culturii 85.02.0820
Educatia timpurie 88.02.0911
Servicii generale in educatie 88.13.0960
Alte servicii de protectia sociala 90.10.1012

Secretar al Consiliului

Total
numărul
de
unităţi
9
3,5
31
2
1

Inclusiv:
buget
Din contul
mijloacelor
speciale
9
3,5
31
2
1
-

Claudia Oleacu

Notă informativă despre repartizarea pe articole si alineate
Articol
Alineat

Suma
mii lei

Deviz de cheltuieli
Activitatea consiliilor locale 03.01.0111

211000

414.8

Remunerarea muncii

212100

88.4

212210

17.3

222110
336110
222130
222220

27.0
30.0
123.5
18.0

331110

35.0

222500
222210
222140
222990

10.0
3.6
2.4
38.6

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi
angajaţi pe teritoriul ţării
Energia Electrică
Materiale si obiecte de uz gospodaresc si rechizite de birou
Energia termică
Servicii de telecomunicaţie
Servicii de transport (plata taxei pentru drumuri, asigurarea obligatorie, revizia
tehnică…)
Servicii de reparaţii curente
Servicii informaţionale
Apă şi canalizare
Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate

222710
8.6
Deplasări de serviciu în interiorul tarii
335110
15.0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri
Total - 832.2 mii lei
Educatia timpurie 88.02.0911

211000
212100

1141.7
242.5

212210

47.5

222110
339110
222130

90.1
63.0
152.1

Remunerarea muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi
angajaţi pe teritoriul ţării
Energia Electrică
Procurarea altor materiale
Energia termică

333110
310.0
334110
7.0
222220
1.2
222500
21.0
222210
3.6
222140
71.9
222810
1.0
222990
9.0
Total - 2126.8 mii lei

Produse alimentare
Medicamente şi materiale sanitare
Servicii de telecomunicaţie
Servicii de reparaţii curente
Servicii informaţionale
Apă şi canalizare
Servicii medicale
Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate

Dezvoltarea culturii 85.02.0820

211000
212100

27.1
5.8

212210

1.1

Remunerarea muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi
angajaţi pe teritoriul ţării

Total – 34.0 mii lei
Servicii generale in educatie 88.13.0960

211000
212100

79.9
17.4

212210

3.3

336110
222500
222210

11.4
4.0
10.0

Remunerarea muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi
angajaţi pe teritoriul ţării
Materiale si obiecte de uz gospodaresc si rechizite de birou
Servicii de reparaţii curente
Servicii informaţionale

222710

3.0

Deplasări de serviciu în interiorul tarii

Total - 129.0 mii lei
Dezvoltarea culturii 85.02.0820

211000
212100

130.3
27.8

212210

5.4

222110
336110

56.4
300.0

Remunerarea muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi
angajaţi pe teritoriul ţării
Energia Electrică
Materiale si obiecte de uz gospodaresc si rechizite de birou

335110
222140
222990

23.7
17.0
100.0

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri
Apă şi canalizare
Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate

Total – 660.6 mii lei
Sport 86.02.0812

222990

15.9

Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate

Total – 15.9 mii lei

Tineret 86.03.0813

222990
14.0
Total – 14.0 mii lei

Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate

Alte servicii de protectia sociala 90.10.1012

211000
212100

43.2
9.4

212210

1.8

336110
11.7
Total – 66.1 mii lei

Remunerarea muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi
angajaţi pe teritoriul ţării
Materiale si obiecte de uz gospodaresc si rechizite de birou

Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75.02.0620

222990

372.8

Total – 372.8 mii lei

Marfurile si serviciile neatribuite altor alineate

