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DECIZIE PROIECT

nr. din

” Cu privire la aprobarea Bugetului local Chiperceni pentru anul 2019” in a doua lectura

în temeiul art. 14 ,alin./2/ lit. (n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 
267 din 01.11.2013, examinînd bugetul local în a doua lectură, Consiliul local Chiperceni

1. Se aprobă:

1.1 Sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv 
cheltuielile de personal,,conform anexei nr. 1;

1.2 Sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr.2;
1.3 Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe 
programe, anexa nr. 3 ; - -.
1.4 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, 
conform anexei nr. 6;
1.5 Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform 
anexei nr. 7
1.6 Plata indemnizaţiei consilierilor pentru participarea consilierilor locali la şedinţele 
consiliului local Chiperceni pentru anul 2019 ;

1.7 Cuantumul fondului de rezervă a bugetului local se aprobă în sumă de 20 mii lei.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

DECIDE:

Preşedintele şedinţei 

Secretar Consiliului Local

mailto:primariachiperceni@gmail.com


Anexa nr. 1
la decizia Consiliului local Chiperceni 

nr. din decembrie 2018

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local Chiperceni

Denumirea
Cod
ILCO mii lei

I. VENITURI, total 1 4486.3
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 3230.1
II. CHELTUIELI, total 2+3 4486.3

III. SOLD BUGETAR
1-

(2+3)
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)
împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 561

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei
. 910

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei
930

Secretarul consiliului local



Anexa nr.2
la decizia Consiliului local Chiperceni 

nr. din decembrie 2018

Sinteza veniturilor bugetului local Chiperceni pe anul 2016
Denumirea

„ , | „ . . . .  Cod Suma, mu lei
Eco(k6)

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 1111 406.7
Impozit pe venit retinut din salariu 111110 390.9

Alte impozite pe venit 111121 13.8

Impozit pe venit persoanelor fizice ce desfasoara activitatiobtinut din activitati 
independente in domeniul comerţului 111124 2.0

Impozit funciar 1131 303.3
-impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu excepţia gospodăriilor 

ţărăneşti (de fermier)
113110 10.2

-impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti 
(de fermieri)

113120 229.3
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 113130 5.3
Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice 113140 36.4
-impozitul funciar pe păşuni şi fineţe 113150 22.1

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 62.3
- ale persoanelor juridice 113210 7.4
- ale persoanelor fizice 113220 13.9
-impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice 

înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 
imobliare 113230 16.7
-impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din 

valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 113240 24.3

Taxele pentru servicii specifice ~u- 1144 75.5
Taxa de piaţa 114411 1.0
Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 10.0
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 64.5
Taxe si plaţi pentru utilizarea m ărfurilor si pentru practicarea unor genuri de 
activitate 1145 2.0
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 2.0

A lte venituri 1451 0.5
Alte venituri incasate in bugetul local de nivelul I 145142 0.5

Renta 1415 21.5
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasate în bugetul local de nivelul I 141522 21.0
Arenda teren, cu altadestinaţie decit cea agricolă încasate în bug. local de nivelul I 141533 0.5

Comercializarea m ărfurilor si serviciilor de către institutiile bugetare 1423 334.4
încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 202.7
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 131.7

DONAŢII 1442 50.0
Donaţii voluntare interne pentru institutiile bugetare 144214 50.0

Transferuri primite intre bugetul de Stat si bugetele locale de nuvelul I 1912 3230.1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele 
locale de nivelul I pentru invatamintul preşcolar, primar, secundar, special 191211 1767.2
Transferuri cu destinatie speciala pentru infrastructura drumurilor 191216 382.0
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre Bugetul de Stat si BL I 191239 81.6

transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de Stat si 
bugetele locale de nuvelul I 191231 999.3

Total venituri 4486.3

Secretarul consiliului local



la decizia Consiliului local Chiperceni
b

nr. din decembrie 2018

Anexa nr.3

Resursele şi cheltuielile bugetului local Chiperceni 
conform clasificaşiei funcţionale şi pe program

Denumirea Cod Suma, 
mii lei

Cheltuieli curente, în total 4486.3
inclusiv cheltuieli de personal 1777.8

Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 1440.7

Resurse generale 1 1363.1
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 77.6

Cheltuieli, total 1440.7
Exercitarea guvernării 0301 1420.7

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 20.0

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 512.0

Resurse generale 1 512.0
Resurse colectate de^autorităţi/instituţii bugetare 2

Cheltuieli, total 512.0
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 497.0

Iluminarea stradală 7505 15.0

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 459.6

Resurse generale 1 459.6
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2

Cheltuieli, total 459.6
Dezvoltarea culturii 8502 459.6

A

Invăţămînt 09
Resurse, total 2074.0

Resurse generale 1 1767.2

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare' 2 306.8

Cheltuieli, total 2074.0
Educaţie timpurie 8802 2074.0

Secretarul Consiliului local



Anexa nr. 6
la decizia Consiliului local Chiperceni 

nr. din decembrie 2018

Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 
bugetul local Chiperceni pe anul 2019

____________________ (mii lei)

Nr.
d/o

Denumirea instituţiei

Cod
Grup

a
funcţi

er

Suma preconizată spre 
încasare pe subcomponente de 

surse:
Resurs

e
fonduri
speciale

(296)

Resurse 
atrase de 
instituţii 

(297)

Resurse 
atrase 
pentru 

proiecte 
finanţate 
din surse 
externe 

(298)
1 2 3 4 5 6
1 Aparatul primarului 0111 77.6
2 Grădiniţa Chiperceni 0911 140.1
3 Grădiniţa Vorotet 0911 166.7

Total j* 384.4

Secretarul Consiliului local



Anexa nr. 7
la decizia Consiliului local Chiperceni 

nr. din decembrie 2018

Efectivul limită al statelor de personal 
din instituţiile publice finanţate de la bugetul local Chiperceni

pe anul 2019

Nr.
d/o Denumirea Cod org 2

Efectivul de 
personal, 

unităţi

1 2 3 4
1 Aparatul primarului Chiperceni 03435 10,75

2 Grădiniţă de copii Chiperceni 08233 19,35

3 Grădiniţă de copii Vorotet 12678 6,88

4 Căminul cultural Chiperceni 08239 4,50

5 Căminul cultural Vorotet 08240 1,75

6 Biblioteca publica Chiperceni 08237 1,50

7 Biblioteca publica Vorotet 08238 0,50

Total 45.23

Secretarul consiliului local


