REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC
COLONIŢA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОЛОНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ

DECIZIA nr 7/1
din 07 decembrie 2010
Cu privire la aprobarea bugetului satului
Coloniţa pe anul 2011 în prima şi a doua 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. Bugetul s. Coloniţa se aprobă la venituri în suma de 5386,8 mii lei, la
cheltuieli în suma de 5536.8 mii lei , cu un deficit în suma de 150,0 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
s. Coloniţa conform anexei nr. 5.
2.6 Cuantumul Fondului de Rezervă a bugetului local în suma de
53,1 mii lei .
1.Prezenta Decizia întră în vigoare de la 01.01.2011.
2. Primarul (dl Gh. Calancea) şi comisia Buget ,Finanţe, Economie şi
Reforme vor asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
AU VOTAT:
Pentru - 9, împotrivă - 0, s-au abţinut - 1
Preşedintele al şedinţei
Vitalie Morgun
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului

Claudia Oleacu

Anexa nr 1
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr .7/1 din 07 decembrie 2010
Sinteza veniturilor, chletuielilor şi surselor de finanţare a bugetului
satului Coloniţa

Denumirea

Capitol,
paragraf

Suma
totală

Venituri
/cheltuieli
de bază

5386.8

673,0

291,0

291,0

114.00

183.6

183.6

114. 1

1.5

1.5

114. 2

9.1

9.1

114. 3

27.5

27.5

114. 6

2.1

2.1

114. 7

118.6

118.6

114. 10

1.2

1.2

114. 11

17.0

17.0

114.12

0.6

0.6

114.14

6.0

6.0

115. 00

11.8

11.8

115. 41

3.7

3.7

Taxa pentru apă

115. 51

0.1

0.1

Plata pentru eliberarea
autorizaţiilor de

115. 57

8.0

8.0

I.

Veniturile total:

00.00

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
Taxa de amplasare a
publicităţii

Inclusiv:
Fonduri
speciale

Mii lei
Mijloace
speciale

109.0

construire/desfiinţare
Alte venitrui din activitatea
de întreprinzător
Dobînzele aferente soldurilor
mijloacelor băneşti la
conturile bancare ale
trezoreriilor teritoriale
Plata pentru arenda pentru
terenurile cu destinaţia agricolă
Plata pentru arendă pentru
terenurile
cu o altă destinaţie decît cea
agricolă
Chiria/arenda bunurilor
proprietate publica
Taxele şi plăţile
administrative
Taxa pentru amenajarea
teritoriului
Taxa pentru amplasarea
unităţilor comerciale
Alte incasări
Amenzile
si
sanctiunile
administrative
Amenzile
si
sanctiunile
administrative
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

121. 00

33.7

33.7

121. 12

10.0

10.0

121. 32

1.7

1.7

121. 33

5.0

5.0

121.35

17.0

17.0

122. 00

61.4

61.4

122. 28

10,0

10,0

122. 30

50.0

50.0

122. 40

1,4

1,4

123.00

0,5

0,5

123.01

0,3

0,3

111. 00

382.0

382.0

111.
01/09

280,0

280.0

111.
20/21

102,0

102,0

111.22

2.0

2.0

151.1

109.0

313.00

4604,8

109,0

4604,8

II. Cheltuieli - total

1. Servicii
de stat
destinaţia generală
2. Cheltuieli
pentru
socială:
- învăţămîntul
- cultura şi sportul
- asistenţa socială

cu

00.00

5536,8

5427,8

01

259,0

259,0

sfera

5116,8
4927,6
159,6
29.6

5007,8
4818,6
159,6
29.6

63,7

63,7

4. Cheltuieli neatribuite la alte 20
grupuri principale:
- personal tehnic
20.09
- Fondul de Rezervă
20.03

97.3

97,3

44,2
53,1

44,2
53,1

5. Deficit/excedent (+ , -)

-150,0

-150,0

+150,0

+150,0

+150,0

+150,0

06
08
10

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

6. Sursele
deficitului:
-mijloacele
vînzarea
proprietate
unităţilor
teritoriale

de

finanţare

26

a

băneşti de la
terenurilor
publică
a
29. 08
administrativ-

109,0

109,0
109,0

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 7/1 din 07 decembrie 2010

Cotele impozitelor şi taxelor locale , ce vor fi încasate la bugetul
satului Coloniţa
Denumirea
impozitelor şi
taxelor locale

Capitol
ul

Obiectul
impozitării

Cota
impozitării

paragraf

Impozitele pe
proprietate

114. 00

Impozit funciar pe
teren cu destinaţia
agricolă

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

114. 6

Impozitul funciar pe
terenurile cu
destinaţia agricolă de
la gospo -dăriile
ţărăneşti (de fermieri)

114. 7

Impozitul pe bunurile
imobiliare ale
personelor juridice

114. 10

Terenuri cu
destinaţie agricolă
- cu indicii
cadastrale
- în lipsa indicilor
cadastrale
Terenurile
destinate industriei,
transporturilor,etc
Atribuite întovărăşirilor
pomicole
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

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

114. 11

100-150 m p
150-200 m p
200-300 m p
Mai mult 300 m p

Impozitul pe bunurile
imobiliare

114.14

Garajele şi terenurile
pe care acesta sunt

1,5 lei pentru 1 gr-hectar
110 lei pentru 1 hectar
10 lei pentru 100 m.p.
100 lei pentru 1 ha.
100 lei pentru 1 ha

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.
0,1 la sută
imobiliare
0,1%*1,5
0,1%*2
0,1%*10
0,1%*15

din

costul

bunurilor

amplasate , loturile
întovărăşirilor
pomicole cu sau fără
construcţii
amplasate pe ele.
Bunurile imobiliare
cu 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.

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 .

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

0,02% din baza impozabilă a bunurilor
imobiliare

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

Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 7/1 din 07 decembrie 2010
Mijloacele speciale aprobate de către instituţiile publice
finanţate de la bugetul satului Coloniţa

Denumirea instituţiei

Tipul mijloacelor speciale

Grădiniţa nr 24 Coloniţa
0601051
total

Categoria 001
Servicii cu plată

Mii lei
suma
109,0
109,0

Anexa nr .4
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 7/1 din 07 decembrie 2010
Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea servciilor
contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul satului
Coloniţa

Nr d/o

Tipul ,categoria

1

310
Categoria 002

2

12
Categoria 001
301
Categoria 003

3

4

310
Categoria 002

5

Taxa locală

6

Taxa locală

7

Taxa locală

Denumirea serviciilor
Plata pentru arenda încăperi în
incinta primăriei - Primăria s.
Coloniţa
Plata părinţelor pentru grădiniţa
Grădiniţa nr 24 Coloniţa
Activitatea Centrului Comunitar cu
Acces la Informaţie
Biblioteca s. Coloniţa
Plata pentru arenda încăperi în
incinta casei de Cultură - Casa de
Cultură
Înregistrarea solemnă a căsătoriilor
Eliberarea adeverinţelor cu conţinut
diferit
Eliberarea adeverinţelor pentru
realizarea producţiei

Costul serviciilor
Conform Legii Bugetului
5.0 lei pentru 1 zi
Internet, Jocuri – 5
lei/ora
Xerox
0,25 lei
Imprimanta
0,40 lei
Copierea informaţiei 5 lei
Conform Legii Bugetului
Vineri – 60 lei
Sîmbătă, duminică -100
lei
1 leu
20, lei

Anexa nr . 5
la Decizia Consiliului sătesc Coloniţa
Nr. 7/1 din 07 decembrie 2010
Efectivul limită al statelor de personal
din instituţiile publice
finanţate de la bugetul satului Coloniţa

Denumirea instituţiei

Total
numărul
de
unităţi
administraţiei
5

Inclusiv:
buget
Din contul
mijloacelor
speciale
5
-

Autărităţile executive ale
publice locale 0102015
Autărităţile executive ale administraţiei
publice locale-personalul tehnic
2009015
Grădiniţa nr 24 s. Coloniţa 0601051

3

3

-

31

31

-

LT Gheorghe Ghimp s. Coloniţa 0608338

76

76

-

Biblioteca s. Coloniţa

0,5

0,5

-

4

4

-

Contabilitatea centralizata 0706073

2

2

-

Asistenţa socială

1

1

0802087

Casa de Cultură s. Coloniţa

0802089

1003293

-

