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РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ММООЛЛДДООВВАА  
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Тел. (235)-41-2-36, 41-2-38, 93-336 

К/ф  1007601003334 

 

                                                                                                       proiect                                               

Decizie nr.9/15.     

     Din 09 decembrie 2019 

„Cu privire la aprobarea bugetului 

local Mitoc pentru anul 2020 în a II-a lectură”  

 

 În temeiul art.14 (2) lit. n)  al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, în 

conformitate cu prevederile  art. 24 alin.(1) lit. a), art. 47alin. (2) lit.b), art.55 alin.(4) ale  Legii 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/ 2014, art.21 alin.(2), alin.(4) lit. b), 

art.22 ale Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale, examinănd bugetul local în a II 

lectură, avizul pozitiv al comisiei de specialitate, economie, buget, finanțe, Consiliul local Mitoc  

DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul local Mitoc pentru anul 2020 după cum urmează: 

1.1 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare  ale bugetului local Mitoc 

conform       anexei nr.1; 

1.2 Componența veniturilor bugetului local Mitoc  pe anul 2020 conform anexei nr. 2; 

1.3 Resursele şi cheltuielile bugetului local Mitoc conform clasificaţiei funcţionale şi 

pe programe, anexa nr. 3; 

1.4 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate  contra plată de către autoritățIle/ 

instituțiile bugetare pe anul 2020, conform anexei nr. 4 și 4a); 

1.5 Sinteza proiectelor de investitii capitale finanțate de la  bugetul local Mitoc, 

inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, precum și lista proiectelor finanțate 

din surse externe,conform anexei    nr.5  

1.6 Efectivul-limită al statelor de personal din autoritățile/instituțiile bugetare  

finanţate de la bugetul respectiv, conform anexei nr. 6 

1.7 Tipurile, cotele impozitelor și taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul local  

Mitoc, conform  deciziilor Consiliului local Mitoc adoptate în acest sens. 

2. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama primarului d-lui Cojocari Alexei. 

     3.Prezenta Decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor     

locale. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                          

Secretar al consiliului                                                       Scaletchi Galina   

 



 

 

 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului local Mitoc 

nr.9/15   din 09  decembrie 2019 

 

Sinteza Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului  local  
Mitoc pe anul 2020 
 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 4050,1 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  3012,7 

II. CHELTUIELI, total 2+3 4050,1 

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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Secretarul Consiliului local                                                  Scalețchi Galina 
Executor –contabil șef                                                                              Gherciu Svetlana              



Anexa nr.2 
la decizia Consiliului local Mitoc 
nr. 9/15  din 09 decembrie 2019 

 

Componenta veniturilor bugetului local Mitoc pe anul 2020 
                                  

 
 
Secretarul Consiliului local                                                        Scalețchi Galina 
Executor –contabil șef                                                                                     Gherciu Svetlana              

Denumirea 
Cod 
Eco 
(k4) 

Suma, 
mii lei 

Venituri total: inclusiv  4050,1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 536,0 

Impozitul pe venitul retinut din salariu 111110 434,8 

Impozitulpevenitulpersoanelorfizicespreplata/achitat 111121 100,0 

Impozit pe venit oferent oper. de predare in posesiunea proprietatii imobiliare 111130 1,2 

Impozitul funciar 1131 140,6 

Impozitul funciar ale persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător  113161 102,1 

Impozitul funciar ale persoanelor fizice cetățeni. 113171 38,5 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 45,1 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 2,4 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 30,4 

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 5,2 

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

piaţă) a bunurilor 
113240 7,1 

Impozitul privat încasat în bugetul local 1133 0,1 

Impozitul privat încasat în bugetul local 113313 0,1 

Taxe pentru servicii specifice 1144 196,8 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 10,0 

Taxa pentru dispozitive publicitare 114415 1,8 

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 185,0 

Taxe și plăți pentru utilizare mărfurilor și pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 0,5 

Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 0,5 

Renta 1415 1,1 

Plata pentru certificate de urbanism 142215 1,0 

Arenda terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă încasate în bugetul local de nivelul I 142215 0,1 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 117,2 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 112,7 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4.5 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 3012,7 

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

teritoriale de nivelul I 
191231 1248,4 

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 1440,1 

Transferuri cu destinație speciala între bugetul de stat și bugetul local pentru infrastructura 

drumurilor. 
191216 324,2 



Anexa nr.3 
la decizia Consiliului local Mitoc 

nr.9/15 din 09 decembrie 2019 

Resursele și cheltuielile bugetului local Mitoc  
conform clasificației funcționale și pe programe-2020 

Denumirea Cod Suma, mii lei 

Cheltuieli recurente, în total  4050,1 

inclusiv cheltuieli de personal 
 1887,6                   

Investiții capitale, în total   

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 1023,6 
Resurse, total  1016,6 
Resurse generale 1 1016,6 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 7,0 

Cheltuieli, total  1023,6 
Exercitarea guvernării 0301 1023,6 

Servicii în domeniul economiei 04 324,2 

Resurse, total  324,2 

Resurse generale 1 324,2 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

Cheltuieli, total  324,2 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 -10,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 334,2 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 890,0 
Resurse, total  890,0 
Resurse generale 1 890,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

Cheltuieli, total  890,0 

Amenajarea satelor 7502 440,0 
Aprovizionarea cu apă 7503 250,0 

Iluminarea stradală 7505 200,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 262,0 
Resurse, total  262,0 
Resurse generale 1 262,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  

Cheltuieli, total  262,0 

Dezvoltarea culturii 8502 204,5 

Sport 8602 57,5 

Tineret 8603  

Învăţămînt 09 1550,3 
Resurse, total  1550,3 
Resurse generale 1 1440,1 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 110.2 

Cheltuieli, total  1550,3 

Educație timpurie 8802 1550,3 

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  

Secretarul Consiliului local                                                        Scalețchi Galina 
Executor –contabil șef                                                                                     Gherciu Svetlana          



   Anexa nr. 4 
la decizia Consiliului sătesc Mitoc 

nr.9 /15 din 09 decembrie 2019 
 

Nomenclatorul 
 tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către 

 autoritatile/instituţiile bugetare  Mitoc  pe anul 2020 
 

Nr. 

d/o 

Codul 

Eco (K6) 

         Instituția/ Denumirea serviciilor Costul 

serviciilor 

(lei) 

  
Aparatul primarului 

 

  
Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de 
spaţiu acordat de instituţiile publice:   

1 142320  amplasate în sate 48.2  

Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei 
aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de 
bază indicat mai sus 

 

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile 
publice –(energia electrica) 2,27 

 3   142310 Perfectarea și eliberarea certificatelor pentru realizarea 
producției pentru: 
 -   Persoane fizice 

 

10-00 

  -  Persoane juridice 15-00 

  4 142310 Înregistrarea de cître o persoană a contractelor de arendă 

încheiate pentru prima dată între arendator și arendaș 

-pentru fiecare contract următor 

  6-00 

 

3-00 

Inregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă 

încheiate pe un termen nou între aceiaș arendator și arendaș 

-Pentru fiecare contract următor 

4-00 

 

2-00 

Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă sau 

rezilierii contractului pentru un contract 

-pentru fiecare contract următor 

4-00 

2-00 

-eliberarea extraselor din registrul contractelor de arendă 3-00 

5 142310 Perfectarea și eliberarea diferitor extrase, adeverințe, certificate   5-00 



din registrele primăriei 

  7 142310 Întocmirea şi eliberarea caracteristicelor   10--00 

  8 142310 Eliberarea certificatului de moştenitor  36-00 

  9 142310 Înregistrarea căsătoriilor în localul primăriei:  

                                 În mod solemn  300-00 

                                 În zile de odihnă  400-00 

  10 142310 Eliberarea certificatelor de urbanizm/proiectare    50-00 

11 142310 Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare   100-00 

12 142310 Eliberarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ   100-00 

13 142310 Taxa de participare la licitație:  

 persoană fizică   600-00 

                                    persoană juridică 1200-00 

15 142310 Înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală  250-00 

16 142310 Deplasarea repetată  în natură cu scopul măsurării parcelelor de 

teren. 

 36-00 

17 142310 Înregistrarea Gospodăriilor Țărănești 10-00 

  
Grădiniţele finanţate din bugetul local: 

 

18 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară 

(lei/copil/zi) 

8,75 

 

Secretarul Consiliului local                                        Scalețchi Galina 

Executor –contabil șef                                                    Gherciu Svetlana             

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului sătesc Mitoc 
nr. 9/15 din 09 decembrie 2019  

 

 

Sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local Mitoc, 

inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, precum si lista proiectelor 

finantate din surse externe pe anul 2020 

 

Denumirea 

Cod Suma, mii lei 

Org 2 P1P2 F1F3 P3 Proiect Total 

Inclusiv: 

Din 

transferuri 

cu 

destinaţies

pecialăpen

trucheltuie

licapitale 

de la 

bugete de 

alt nivel 

Din restul 

veniturilor 

bugetului local  

„Alimentarea cu apă 

potabilă s. Mitoc r-ul 

Orhei. Stația de tratare" 10919 7503 0630 00319 5355 100,0 

 

100,0 

 

Secretarul Consiliului local                      Scalețchi Galina 

Executor –contabil șef                                                 Gherciu Svetlana             

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Anexa nr. 6 

la decizia Consiliului local Mitoc 
nr.9 /15  din 09 decembrie 2019 

 

Efectivul limită al statelor de personal  
din autoritatile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul local  Mitoc  

pe anul 2020 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea Cod org 2 
Efectivul de 

personal, unități 

1 2 3 4 

1 Aparatul primarului 10919 8,75 
2 Grădiniţa  08309 14,12 

4 Biblioteca publică 08308 0,75 

5 Căminul cultural  08309 1,0 
Total  24,62 

 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
Secretarul Consiliului local                                                        Scalețchi Galina 
Executor –contabil șef                                                                                      Gherciu Svetlana             
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 


