
 

 

 

 

 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Raionul   Cantemir                                                            Кантемирский район                                          

Consiliul comunal                                    Коммуналный Совет 

Ciobalaccia                                                 Чебoлакчия 

_____________________________________________________________________________ 
         Fax: 273/70/2/36; telefon 273/70/2/38; 273/70/6/78: e-mail: primaria.ciobalaccia@gmail.com 

PROIECT 

DECIZIE                                                 

09  decembrie 2022                                                                                         Nr. 09/05-XXVII 

 

„Cu  privire  la  aprobarea  bugetului 

 comunei Ciobalaccia  pentru  anul 2023 în lectura a doua.”   

 

     În  temeiul  art. 14 alin. (2) lit.a) şi n) şi art.19 alin.(4) al Legii nr. 436-XV1 din 28.12.2006 

privind  administraţia publică locală, Legea 270 din 23.11.18 privind sistemul  unitar de 

salarizare  a sistemului bugetar, Art.24,25,47,55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art.20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind  

finanţele publice locale, Titlul VI şi VII din Codul  Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 

”Impozitul pe bunurile imobiliare”  şi  ”Taxele Locale”, anexele 1 şi 2 al Legii  nr.1056-XVI din 

16.06.2000 ”Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul Fiscal”, Hotărîrea  Guvernului 

nr.738 din 20.06.2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către 

Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de 

formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, Setul metodologic privind elaborarea, 

aprobarea şi modificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor R.Moldova 

nr.209 din 24.12.2015, Legea cu privire la prețul normativ de vânzare cumprare a pamântului nr. 

1308 din 25.07.1997, art. 22 din Legea cu privire la arenda în agricultură nr. 198 din 15.05.2003, 

Procesul verbal nr._ din 02.12.2022 a ședinței de consultare publică a cetățenilor asupra 

chestiunii “Cu privire la proiectul bugetului comunei Ciobalaccia pentru anul 2023” și avizele 

comisiilor consultative de specialitate activităţi economico-financiare, drept, disciplină, 

probleme sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte și turism, protecția mediului, amenajarea 

teritoriului, agricultură și industrie, consiliul comunal Ciobalaccia,   

 

D E C I D E: 

1. Se aprobă bugetul primăriei comunei Ciobalaccia pentru anul 2023: 

1.1.  Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului primariei Ciobalaccia 

pentru anul 2023, conform anexei nr.1; 

1.2.  Componența veniturilor bugetului primariei Ciobalaccia  pentru anul 2023, conform anexei 

nr.2; 

1.3. Resursele și cheltuielile bugetului  primaria Ciobalaccia  pentru anul 2023 conform 

clasificației funcționale și pe programe, conform anexei nr.3; 

1.4. Efectivul-limită a unităților de personal pe instituțiile finanțate din bugetul primaria 

Ciobalaccia  pentru anul  2023, conform anexei nr.4; 

1.5. Veniturile colectate ale instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul primaria Ciobalaccia  

pentru anul 2023, conform anexei nr.5; 
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1.6. Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de instituțiile bugetare, finanțate din 

buget pentru anul 2023, conform anexei nr.6, tabel nr. 1,2 la anexa nr. 6; 

1.7. Se  aprobă  Regulamentul  privind  prestarea  serviciilor  contra  plată  de  

autoritate/instituţiile  bugetare,  conform  anexei  nr. 7. 

1.8. Sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local, inclusiv din contul 

transferurilor de la alte bugete, pentru anul 2023, conform anexei nr. 8. 

1.9. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului primaria Ciobalaccia  pentru anul 2023, 

conform anexei nr.9; 

1.10. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în  primaria Ciobalaccia , pentru anul 2023, 

conform anexei nr.10;  

1.11. Cotele taxelor locale, pentru anul 2023, conform anexei nr.11. 

1.12. Regulamentul  cu  privire  la  stabilirea  taxelor  locale  pentru unitățile comerciale si/sau 

prestări servicii pe  teritoriul  comunei  Ciobalaccia, conform anexei nr. 12. 

1.13. Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru anul 2023, 

conform anexei nr.13; 

1.14. Transferurile primite de la bugetul de stat conform  anexei nr.14 

1.15. Se stabilește pentru anul 2023  plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică, 

conform destinație respective, prezentate în anexele nr. 15, 16. 

1.16. Se aprobă consumul limită de carburanți pentru anul 2023 pentru autoturismul de serviciu 

al primăriei comunei Ciobalaccia de marca „DACIA”, modelul  Logan, anul fabricării 2018, 

numărul de înregistrare TMU 266  în cuantum de 125 litri benzina lunar,  în total 1500 litri 

benzină anual. 

2. Autoritatea/instituţiile  bugetare  vor  asigura: 

 dezagregarea  în  termen  a  limitelor  stabilite, cu  întroducerea  acestora  în  sistemul  

informaţional  de  management  financiar; 

 legalitatea  utilizării  alocaţiilor  bugetare  şi  respectarea  limitelor  aprobate; 

 utilizarea  conform  destinaţiei  a  transferurilor  cu  destinaţie  specială, alocate  de  la  

bugetul  de  stat; 

 contractarea  de  lucrări, servicii, bunuri  materiale  conform  prevederilor  Legii  privind  

achiziţii  publice; 

 raportarea  în  termenii  stabiliţi  a  performanţelor  realizate, conform  competenţei. 

3. Se  autorizează: 

  D-nul  Pîrciu Gheorghe, primarul  comunei  Ciobalaccia  cu  rolul  de  administratior  de  buget: 

 va  modifica  planurile  de  alocaţii  între  diferite  nivele  ale  claificaţiei  economice (k2)  

în  cadrul  aceleiaşi  funcții (F1-F3)  în  cadrul  unui  subprogram, fără  majorarea  

cheltuzielilor  de  personal  şi  fără  modificarea  cheltuielilor  pentru  investiţii  capitale  

şi  a  transferurilor  interbugetare; 

 să  includă  în  programele  respective  de  cheltuieli, în  baza  dispoziţiei, alocaţiile  

repartizate  prin  decizia  autorităţii, precum  şi  transferurile  cu  destinaţie  specială  de  

la  bugetul  de  stat  la  bugetele  locale, repartizate  prin  alte  acte  normative,  decît  

legea  bugetului  de  stat; 

 autorităţile  bugetare (Org 1  şi Org 1i)  să  modifice  planurile  de  alocaţii  între  

instituţiile  subordonate  între  nivele K4, în  cadrul  aceleiaşi  funcţii (F1-F3)  şi  

aceluiaşi  subprogram P1P2,  cu  respectarea  limitei  stabilite  la  nivel  de  K2. Totodată, 

autorităţile  bugetare  pot  modifica  resursele  colectate  între  instituţiile  din  cadrul  

aceleiaşi  funcţii (F1-F3), fără  modificarea  limitei  aprobate. 

 instituţiile  bugetare  să  modifice  planurile  de  alocaţii  între  nivele K5-K6,  cu  

respectarea  limitei  stabilite  la  nivel de  K4  al  clasificaţiei  economice  de  către  

instituţia  superioară. 



 să se permita premierea primarului și angajatilor primariei să beneficieze de premii unice 

cu prilejul sărbătorilor profesionale si ale  zilelor de sărbătoare  nelucrătoare 

4. Secretarul  consiliului  comunal Ciobalaccia, d-na  Turlacov Luminița, va  asigura  aducerea la  

cunoştinţă  publică,  prin  afişare  în  locuri  publice, a  prezentei  decizii  şi  a  anexelor  la  

decizie  în  termen  de  10 zile. 

5. Controlul  executării prevederilor prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina d-lui  Pîrciu 

Gheorghe,  primarul  comunei  şi  comisiei  consultative  de  specialitate activităţi economico-

financiare. 

6. Prezenta  decizie  întră  în  vigoare  la  01  ianuarie  2023. 

 

Președintele ședinței   

       

Avizat:                                                             

Secretar al consiliului 

 comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Anexa la decizia Consiliului Comunal Ciobalaccia  

 nr. 09/05–XXVII  din 09.12.2022 
 

Notă Inforamtivă  
la bugetul primăriei Ciobalaccia pe anul 2023 

 

 Bugetul comunei Ciobalaccia pe anul 2023 este elaborat în conformitate cu prevederil Legii 

nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale  

                           Drept călăuză vor servi: 

 Prevederile legislaţiei fiscale în vigoare 

 Datele organelor fiscale teritoriale şi a serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor 

locale din cadrul primăriilor. 

 Datele organelor cadastrale teritoriale. 

 Deciziile autorităților reprezentative și deliberative a UAT în parte  ce ține de 

competențele proprii în domeniul impozitelor,taxelor și altor venituri locale 

 Analiza bazei fiscale UAT,separat pe tipuri de impozite,taxe și alte încasări la buget 

 Veniturile bugetului local este constituit din impozite,taxe,alte venituri prevăzute de 

legislație  

          si  se formează din,Venituri generale,venituri proprii .defalcări dela impozit reținut din 

salariu, si  transferuri  cu destinatie speciale si generale          

 

                 

 Se propune spre aprobare la venituri şi cheltuieli în sumă de 11902.0m. 

Lei                                                                                                                                                                                
                           Partea de venituri 
111110- impozit pe venit din salariu de la persoanele fizice -1230.0 m.lei 

   

La elaborarea impozitului funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare şi efectuarea calculelor pe 

tipuri de imozite şi înlesniri fiscale este necesar de călăuzit de prevederile titlului VI al Codului 

Fiscal nr.1163-XIII din 24.04 1997 Impozitele pe bunurile imobiliare( cu modificările operate 

prin Legea nr.448-XVI din 28.12.2006), anexele 1 şi 2 la Legea pentru punerea în aplicarea a 

tirlului VI al Codului Fiscal. 

                     Impozitului funciar  total –292.0 m. lei  

                inclusiv:                
           113161-250.0 m.iei-impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice înregistrate în 

calitate de     întreprinzător  

           113171-42.0 m.lei-impozitul funciar ale persoanelor fzice-cetățeni 

                                      Impozitul pe bunurile imbiliare total-36,9 m.lei 

               Inclusiv 

           113210-7.5 m.lei – impozit pe bunurile imobiliare de la persoanele juridice. 

           113220-13.0 m.lei – impozit pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice. 

      .    113230- 14,4 m.lei – impozit pe bunurile imobiliare achitate de către persoanele juridice 

si fi- 

           zice înregistrate în calitate de întreprinzător  din valoarea estimată a bunuliror imobiliare. 

           113240-2,0 m.lei- Impoz pe bunurile imobiliare.achitate de către persoanele  fizice-

cetățeni 

                 din valoare estimată( de piață) a bunului 

                                             

                                           Încasări  nefiscale –TOTAL-571.5  m.l  inclusiv 

 



      141522- 459.9 m lei – plata p-ru arenda teren.cu destinatia agricola 

      141533 -77.9 m.lei  plata pentru  arenda terenurile cu altă destinaţie,aferent cladirilor 

 142252 -31.6 m.lei –taxa pentru chiriea / arenda bunurile proprietate publică 

 114522 -2,1 m.lei – taxa pentru patenta de întreprinzător. 

 

   

         Încasările taxelor locale au fost formate în baza cotelor stabilite în anexa la Titlu VII 

al Codului Fiscal” Taxe locale” pentru anul 2022 încasările acestor taxe constituie:    92.3 

m.l 

                                   Inclusiv 

             114412-36.9 m. lei – taxa pentru amenajarea teritoriului.  

             114418-51.8 m.lei – taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de 

deservire socia 

             142211-3.6  m.lei taxa pentru participarea la licitatie 

 

                      142215- 0,1 m.lei -Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism 
 

                Încasări de la prestarea serviciilor cu plată-142310 total         130.0 m.l 

                                    Inclusiv 

- instituţii preşcolare, plata părinţilor pentru alimentaţie 

                    

   -     grădiniţa Flocoasa                                          -40.0 m.lei 

   -     grădiniţa Ciobalaccia                                      -85.0 m.lei                                          

  -     organele administrative, pentru servicii contra plată-  

   -     eliberarea    certificatelor,taxelor notariale -    5,0 m.lei 

 

  Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public  142320 total       4.0   m.l. 

                      Inclusiv :       

                  -Arenda gimnaziului Flocoasa pentru ritualuri                  4.0 m.l 

    

            Transferuri pentru cheltuieli primite de la bugetul de stat  total-  9545.2 lei                      

Inclusiv- 

        191420 -Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului 

de stat si institutiile bugetelor localele de nivelul 1                                                           

3705750 

        191211 - Transferuri cu destinaţie specială pentru instituţiile preşcolare- 3878000 

        191216- Transferuri cu destinaţie  spcială pentru infrastructura drumurilor locale-

803900 

        191231-Transferuri  cu destinatie generală –1157500 m. lei 

   

                        În total venituri:11902.0    m. lei 

 
             PARTEA DE CHELTUIELI  A BUGETULUI  PE ANUL 2023 
  Calculele de cheltuieli pentru alimentație pe grupele principale a clasificaţiei bugetare sînt 

întocmite în baza normativelor unice de cheltuieli pentru un copil în instituţiile preşcolare unitate 

de personal stabilite pentru actele normative în rigoare. 
   Cheltuieli pentru retribuirea muncii se vor estima şi include în proiectele bugetelor locale, 

conform calculelor necesarului salariilor în conformitate cu Legea 270  din 23.11.2018 Privind 

sistemul unitar de salarizare a sistemului bugetar cu modificari 

         

CHELTUIELI PENTRU ÎNTREŢINEREA APARATULUI  PRIMĂRIEI 



                                       și contabilitatea 
   Numărul de angajaţi aparatul primariei 5 unitati        Contabilitatea 1 unitate                 

 

Aparatul 

primariei   Contabilitatea 

Cheltuieli de personal 211180 550.0  77.0 

Contributii de asigurari sociale de stat 

obligatorii 212100 160.0  23.0 

Energie electrica 222110 30.0  5.0 

Apa si canalizare   evacuarea deseurilor                                                                                                                                222140 6.0   

Servicii informationale 222210 10.0  10 

Servicii de telecomunicatii 222220 10.0  2 

Servicii de transport 222400 20.0  4 

Servicii de reparatii curente 222500 30.0  7 

Formare profesionala                                                                                                                                  222600 8  2 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii 222710 5  1 

Servicii editoriale 222910 2  1 

Servicii de paza 222940 32.1   

Servicii judiciare si servicii de asistenta 

juridica garantata de stat 222950 18   

Servicii bancare 222970 3  1 

Servicii poștale și curierat 222980 5  3 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 20  5 

Ajutoare banesti 272600 17   

Indemnizatla incetarea acontract de 

munca 273200 180   

Indemnizatii pentru incapacitatea 

temporara de munca achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului 273500 8  2 

Cotizatii in organizatiile din tara 281120 3   

Alte cheltuieli curente 281900 105   

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 10  10 

Procurarea uneltelor si sculelor, 

inventarului de producere si 

gospodaresc 316110 13   

Procurarea combustibilului, carburant 331110 50  10 

Procurarea pieselor de schimb 332110 10   

Procurarea materialelor de uz 

gospodaresc si rechizitelor de birou 336110 20  5 

Procurarea materialelor de constructie 337110 20   

Procurarea  altor materiale 339110 10  10 

  

1355.1  178 
 

 

Instituţiile preşcolare: 
           
Cheltuieli la aceste instituţii se ia în baza datelor din 01.01.2022 ale Biroului Naţional de 

Statistică al R.M. privind numărul copiilor în vîrstă de la 3 ani pînă la 6 ani, înregistraţi în 



teritoriu.Cheltuieli pentru  hrană din buget este limita pentru un  copii pînă la 3 ani 17lei 00 bani 

copii de la  3-7 ani 21 lei  bani 

             Norma la hrană din mijloace speciale a copiilor pînă la 3 ani-7lei 10bani , copii  de la 3-7 

ani norma 8 lei 75 bani     Pentru întreținerea instituțiilor preșcolare de la Bugetul de Stat sau dat 

transferuri 

 cu destinație specială in sumă de 3878.0m.lei , și încasările de la plata părintească-125,0m.lei    

                                 

                   Grădiniţă Ciobalaccia 19.28 unități           Gradinita Flocoasa            -10.63 

unități                            

 

Denumirea 
 

Copii 88 

  
Copii 38 

        

Gr.Ciobalaccia    Grădinita Flocoasa 

Cheltuieli de personal 211180 1554.0 

 

799.0 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 212100 451.6 

 

231.0 

Energie electrica                                                                                                                                      222110 60.0 

 

27.0 

Apa si canalizare                                                                                                                                     222140 5.0 

 

2.8 

Servicii informationale                                                                                                                                222210 3.0 

 

2.0 

Servicii de telecomunicatii                                                                                                                            222220 3.0 

 

1.0 

Servicii de transport                                                                                                                                  222400 15.0 

 

7.0 

Servicii de reparatii curente 222500 20.0 

 

3.0 

Formare profesionala                                                                                                                                  222600 5.0 

 

4.0 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii                                                                                                              222710 5.0 

 

4.0 

Servicii editoriale 222910 1.0 

 

1.0 

Servicii bancare                                                                                                                                       222970 5.0 

 

3.0 

Servicii poștale și curierat 222980 1.0 

 

1.0 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 20.6 

 

10.0 

Compensatii 272500 36.0 

 

16.0 
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de 

munca achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorului                                              273500 7.0 

 

4.0 

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 9.0 

  Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de 

producere si gospodaresc 316110  

  
Procurarea altor mijloace fixe 318110  

  
Procurarea combustibilului, carburant 331110 30.0 

 

20 

Procurarea produselor alimentare                                                                                                                       333110 350 

 

140 
Procurarea medicamentelor si materialelor 

sanitare                                                                                                     334110 5.0 

 

2 
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, 

stiintifice si alte scopuri 335110 6.0 

 

1 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si 

rechizitelor de birou                                                                                     336110 40.0 

 

10 

Procurarea materialelor de constructie                                                                                                                 337110 40.0 

 

10 

Procurarea accesoriilor de pat 338110 10.0 

  Procurarea  altor materiale                                                                                                                            339110 20.0 

 

2 

TOTAL 

 

2702.2 

 

1300.8 



 

                                                                        Cultura:Biblioteca 
   Numarul de  unități Biblioteca Ciobalaccia -1 unitate        Biblioteca Flocoasa -1 unitate 

 

Denumirea 
 

Biblioteca 

 Ciobalaccia 
Biblioteca Flocoasa 

Cheltuieli de personal 211180 80 68 

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 212100 23 20 

Energie electrica                                                                                                                                      222110 20 20 

Servicii informationale                                                                                                                                222210 3 3 

Servicii de reparatii curente 222500 2 2 

Formare profesionala                                                                                                                                  222600 1 1 

Deplasari de serviciu in interiorul tarii                                                                                                              222710 1 1 

Servicii bancare 222970 1 1 

Servicii poștale și curierat 222980 1 1 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 2 2 

Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de 

munca achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorului 273500 1 1 

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 10 10 

Procurarea altor mijloace fixe                                                                                                                         318110 5 3 

Procurarea combustibilului, carburant 331110 6 6 

Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, 

stiintifice si alte scopuri 335110 1 1 

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si 

rechizitelor de birou                                                                                     336110 2 2 

Procurarea materialelor de constructie                                                                                                                 337110 2 2 

Procurarea  altor   materiale 339110 2 2 

TOTAL 

 

163 146 

 

                                     Caminul cultural  Ciobalaccia                            
Numarul de  unități Caminul cultural  Ciobalaccia -3.5  unitati 

Denumirea Cod 
  

II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE   

  Cheltuieli de personal 211180 295 

 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 212100 85 

 Energie electrica 222110 20 

 Servicii de transport 222400 15 

 Servicii de reparatii curente 222500 3 

 Formare profesionala                                                                                                                                  222600 1 

 Deplasari de serviciu in interiorul tarii 222710 1 

 Servicii bancare 222970 2 

 Servicii neatribuite altor aliniate 222990 50 

 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca 

achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 273500 3 

 Procurarea masinilor si utilajelor 314110 15 

 

 
Procurarea altor mijloace fixe 

 

318110 20 

 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si 

rechizitelor de birou                                                                                     336110 20 

 



Procurarea materialelor de constructie                                                                                                                 337110 10 

 Procurarea    altor         materiale 339110 40 

 TOTAL  

 

580 

                                                                                                                       

                         Alte cheltuieli  – total  196.0,m.lei 
 

        La compartimentul dat sunt salariile curierului ,electric,muncitorilor 

auxiliari,femeia de serviciu si fochist      -total  3.5 unit 
211180 -salariu -149.3. 

212100-contrib.asig.sociale-42.7 

222970-comision bancar-1,0 

273500-foi de boală-3. 

    Cheltuiele pentru drumurile locale-     222500     -803.9 m.lei 

    Cheltuieli pentru amenajarea teritoriului-total-     711.2 m.l   

    Rezerva primăriei-281900- 60.m.lei 

    Proiectul Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și turnul în 

satele Ciobalaccia și Victorovca    3705.8 

   Total cheltuieli pe Primăria Ciobalaccia –11902.0 m.lei 

              

                    Contabil-șef                                                         Nina Petreanu                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                           Anexa nr.1  

                                                                                                                          la  decizia  Consiliului  comunal Ciobalaccia 

                                                                                                                                              nr.09/05- XXVII din    09 .12.2022 

                                       

 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

          Președintele ședinței   

       

 

         Secretar al consiliului 

         comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  
 

 

 

 

 

Denumirea 
Cod 

Eco 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 1 11902.0 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   9545.2 

I. CHELTUIELISiI ACTIVE NEFINANCIARE  total 2+3 11902.0 

II.1. Cheltuieli, total 2 6979.2 

II.2. Active nefinanciare, total 3 4922.8 

II. SOLD BUGETAR 1-(2+3)  

III. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9  

Inclusiv    

Soldul de mijloace banesti la contul bugetului comunal format 

la 01.01.2023   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

   Anexa nr.2  

                                                                                                                          la  decizia  Consiliului  comunal Ciobalaccia 

                                                                                                                                               nr.09/05-XXVII  din 09 .12.2022 

 

Componenţa veniturilor bugetului local 

Denumirea 
Cod  

Eco (k6) 

Suma,  

mii lei 

I. Veniturile,  total  11902.0 

1. venituri  (fără  transfer)   

Impozitul  pe  venitul  din  salariu   111110 1230 

Impozitul  funciar  alpersoanelor juridice  si fizice 

inregistrate in calitate de intreprinzator 

 

113161 

 

250.0 

 Impozitiul  funciar  ale persoanelor fizice -cetateni  

113171 

 

42.0 

Impozitul  imobiliar  persoane  juridice 113210 7,5 

Impozitul  imobiliar  persoane  fizice 113220 13.0 

Impozit  pe  bunurile  imobiliare achitate  de  către  

persoanele  fizice şi juridice din  valoarea  estimată  a  

bunurilor  imobiliare 

 

113230 

 

14.4 

Impozit  pe  bunurile  imobiliare achitate  de  către  

persoanele  fizice, cetăţeni, din  valoarea  estimată  a  

bunurilor  imobiliare 

 

113240 

 

2,0 

Taxa  pentru  amenajarea  teritoriului 114412 36.9 

Taxa  pentru  amplasarea  obictelor  comerciale 114418 51.8 

Taxa  pentru  patenta  de  întreprinzător 114522 2.1 

Taxa pentru  chiria/arenda 142252 31.6 

Plata pentru  certificatele  de  urbanism şi autorizările  de  

construire  sau  desfiinţare  încasată  în  bugetul  local  de  

nivelul I 

 

142215 

 

0,1 

 Taxa pentru participare la licitație 142211 3.6 

Plata  pentru  arenda  terenurilor  cu  destinaţie  agricolă 141522 459.9 

Arenda terenurilor cu alta destinație 141533 77.9 



Încasări  de  la prestarea  serviciilor  cu  plată 142310 130.0 

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public 142320 4.0 

Transfer  cu  destinaţie  generală 191231 1157.5 

Transferuri   speciale 191211 3878.0 

Transferuri  speciale-  destinația  drumuri 191216 803.9 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre 

institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor localele 

de nivelul 1 

191420 3705.8 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  
 

 

 

 

 

 

                Anexa nr.3                                                                                                                                                            

                                 la  decizia Consiliului comunal  Ciobalaccia 

                                                                                               Nr.09/05-XXVII din  09.12.2022        
 

Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificației 

funcționale și pe programe 

 

Denumirea Cod  Suma, mii lei 

Cheltuieli si active nefinanciare ,  total 

(2+3 

3192 11902.0 

cheltuieli de personal, în total 21  

Investiţii  capitale, în total  3192  

Servicii de stat cu detinatie generală 01 1789.1 

Resurse , total  1789.1 

Resurse generale 1 1780.1 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 9.0 

Cheltuieli, total  1789.1 

Gestionarea fondului de rezervă și intervenție 0169 60.0 

Executarea guvernării 0301 1533.1 

Servicii de suport pentru executarea guvernării 0302 196.0 

Transport rutier 04 803.9 

Dezvoltarea drumurilor 6402 803.9 

Gospodăria de locuinte si și gospodăria serviciilor 

comunale  06 4417.0 

Resurse , total  4417.0 

Resurse generală 1 4417.0 

Resurse colectete 2  

Dezvoltarea gospodăriilor de locuinte si ervicii comunale 7502 711.2 



 7503 3705.8 

Cultura 08 889.0 

Resurse, total  889.0 

Resurse generale 1 889.0 

Resurse colectate 2  

Învățămînt 09 4003.0 

Resurse , total  4003.0 

Resurse generale S3 3878.0 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare S3 125 

Resurse capitale  - 

Cheltuieli, total  4003.0 

Educația timpurie 8802 4003.0 
 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Anexa nr.4 

                                                                                      la  decizia  Consiliului comunal 

Ciobalaccia 

                                                                                                           nr. 09/05 -XXVII din   09 

.12.2022 

 

 

 

       Efectivul-limită  a unităţilor de personal pe autorităţile/instituţiile  

                                    finanţate  din bugetul local 
 

Denumirea  
Cod 

Org1/Org2 

Efectivul de 

personal, unităţi 

Primăria      1133  

Aparatul     primăriei      10658               5 

Contabilitatea      10658               1 

Alte servicii generale      10658               3.5 

Grădiniţa   de  copii  Ciobalaccia      04970 19.28 

Grădiniţa   de  copii  Flocoasa      04956               10,63 

Biblioteca Flocoasa      04976 1 

Biblioteca   Ciobalaccia      04977 1 

Casa  de  Cultură  Ciobalaccia      04974 3,5 



                           TOTAL                  44.91 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5 

                                                                                      la  decizia  Consiliului comunal 

Ciobalaccia 

                                                                                                           nr. 09/05 -XXVII din   09 

.12.2022 

 

 

 

Veniturile colectate ale instituțiilor bugetare,  

finanțate din bugetul local Ciobalaccia  pentru anul 2023 

 

 

 



Cod 

(F1F3) 

Cod (Eco 6) Denumirea 

serviciilor 

suma (mii lei) 

                                                                            Total 

venituri colectate 

 

 142310 Servicii de stat 

cu destinației 

generală 

5.0 

 142320 Servicii de stat 

cu destinației 

generală 

4.0 

 142310 Învățământ 125.0 

 TOTAL  134.0 
 

 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6 

                                                                                      la  decizia  Consiliului comunal 

Ciobalaccia 



                                                                                                           nr. 09/05 -XXVII din   09 

.12.2022 

 

 

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate contra plată de instituțiile bugetare, 

 finanțate din buget pentru anul 2023 

 

Nr. Tipuri venituri colectate Denumirea 

serviciilor 

Costul serviciilor (lei) 

 Serviciile de stat cu destinație generală 

  Servicii locale Certificat de la locul de trai, de 

componenţă a familiei ş.a. 

0 lei 

 Servicii locale Extras din cartea de gospodărie 0  lei 
 Servicii locale Extras din cartea de imobil 0 lei 
 Servicii locale Eliberarea caracteristicii 0 lei 
 Servicii locale  Certificate pentru înregistrarea 

gospodăriilor ţărăneşti  

15 lei 

 Servicii locale  Certificatul de urbanism pentru 

proiectare 

50 lei  

 Servicii locale   Autorizarea executării 

lucrărilor de construire 

100 lei  

 Servicii locale  Înregistrarea contractelor de 

arendă a terenurilor  

10  lei  pentru persoane 

fizice 

15 lei pentru persoane 

juridice 
 Servicii   locale  Înregistrarea  vehiculelor cu 

tracțiune animală  

10 lei  

 Servicii locale Notificarea privind  initierea 

activității de comerț 

100 lei 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.01 la Anexa nr.6 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                     nr.09/05– XXVII  din   09 

.12.2022  

 

 

Taxa  pentru  autentificarea  actelor  notariale pe anul 2023 
   

Nr Denumirea  taxei  Taxa  

de  stat  

(lei)                 

Taxa  pentru  

serviciile  notariale 

(lei) 

1. Legalizarea  semnăturilor   de  pe  

documente  

 

1 30 

2. Legalizarea  copiilor  de  pe  documente  şi  

a  extraselor  din  ele   

a)  pentru  un  document  al  cărui  volum  

de  pînă  la  10  pagini 

b)  pentru  un  document  al  cărui  volum  

depăşeşte  10  pagini 

 

 

 

0,5-1pg 

 

5 

 

 

          

4 

 

2 

 

3. Autentificarea  procurilor  pentru  primirea  

pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor 

 

 -  - 

4. Autentificarea procurilor privind 

reprezentarea titularului pentru depunerea 

cererii și a actelor necesare pentru 

stabilirea, reexaminarea și recalcularea 

pensiei, conform prevederilor Legii nr. 

156/1998 privind sistemul public de pensii, 

precum și a alocațiilor și indemnizațiilor, 

pentru stabilirea și plata compensațiilor 

persoanelor cu dizabilități 

5 36 

5. Cereri pentru anulare a procurii  

 

1 18 

6. Eliberarea de duplicate de pe documentele 

autentificate notarial, pentru o pagină 

 

1 15 

 



 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.02 la Anexa nr.6 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                      nr. 09/05 – XXVII  din    09 

.12.2022  

 

 

         Nomenclatorul şi tarifele pentru  prestarea serviciilor de stare civilă 
 

Nr. 

d/o 
Denumirea serviciului 

Termenul prestării 

serviciului 

Costul curent  al 

serviciului 

  zile calendaristice în lei 

1 2 3 4 

I. Servicii gratuite 

1. Înregistrarea actului de naştere, cu eliberarea 

certificatului 
în ziua adresării gratuit 

2. Înregistrarea actului de deces, cu eliberarea 

certificatului 
în ziua adresării gratuit 

3. Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate, cu 

eliberarea certificatului 

la data stabilită 

conform legii 
gratuit 

4. Executarea cererii privind stabilirea 

paternităţii cu eliberarea certificatului de 

naştere 

în ziua adresării gratuit 

II. Servicii prestate contra plată 

 

5. Prestarea serviciilor speciale la organizarea 

ceremoniilor de oficiere solemnă a 

căsătoriilor  

- însoțire muzicală și felicitare, sala de 

solemnități . 

- sală de solemnități, însoțire muzicală 

și scenariu individual; 

la data stabilită 

conform legii 

500 lei  

 

 

 

6. Oficierea solemnă a căsătoriei în zile de 

repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare, cu 

excepţia hramului bisericii localităţii 

respective 

la data stabilită 

conform legii 
1000-00 

7. Oficierea solemnă în afara programului de la data stabilită 1000-00 



lucru conform legii 

        

 

 

                                                                                                       
Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr.7 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                      nr. 09/05 – XXVII  din 09 

.12.2022  

REGULAMENT 

privind  prestarea  serviciilor  contra  plată  de 

autoritate/instituţiile  bugetare 

 
    Prezentul  regulament  este  elaborat  în  conformitate  cu  art. 14(2), lit.m)  a  Legii  nr. 436-

XVI  din  28.12.2006  privind  administraţia  publică  locală, art. 4 alin. (1), lit. b), art. 6, alin. (1)  

a  Legii  nr.397-XV  din 16.10.2003  privind  finanţele  publice  locale  şi  instituit  în  scopul  

soluţionării  operative  a   problemelor  ce  ţin  de  prestarea  serviciilor  contra  plată  populaţiei  

de  către  autoritatea  executivă  a  administraţiei  publice  locale,  ce  stabileşte  preţurile  şi  

modul  de  încasare  a  plăţilor  pentru  serviciile  prestate  conform  legislaţiei  în  vigoare. 

      Mijloacele  obţinute,  în condiţiile  legii, de  către  instituţiile  publice  din  executarea  

lucrărilor, prestarea  serviciilor  sau  din  desfăşurarea  contra  plată a  altor  activităţii – 

mijloacelor  speciale – se  vizează  integral  la  un  cont  special  al  instituţiei  respective  în  

trezorerie  şi  se  utilizează  conform devizului  aprobat. 

     Mijloacele  speciale, acumulate  de  către  instituţia  publică  suplimentar  la  devizul  aprobat, 

pot  fi  utilizate  de  aceasta  prin  decizia  autorităţii  reprezentative  şi  deliberative  respective. 

    Plata  pentru  serviciile  acordate  conform  legislaţiei  în  vigoare  se  încasează  în  modul  

următor: 

 1. Serviciile  sînt  prestate  doar  în  urma    achitării  de  către  cetăţean  a  sumei  respective, 

conform  bonului  de  plată  sau  registrului,  care  se  completează  şi  se  eliberează  de  către  

secretarul  consiliului   local. 

 2. În  bonul  de  plată  eliberat  se  indică  serviciul  prestat,  suma  încasată,  data  şi  semnătura   

persoanei  responsabile. 



3. Sumele  încasate  din  prestarea  serviciilor  se  virează  integral  la  contul  mijloacelor  

speciale  a  primăriei  o  dată  în  lună. 

4. Sumele  încasate  se  utilizează  conform  devizului  aprobat. 

 Se  scutesc  de  plata  pentru  serviciile  prestate  cetăţenii  care  perfectează  documente  pentru  

stabilirea  pensiei  și  ajutorul  social. 
5. Taxele încasate  se  utilizează   pentru  îmbunătăţirea   condiţiilor  de  lucru  ale  functionarilor publici,  
pentru  procurarea   rechizitelor   de  birou. 
6. Termenul   de   achitare  şi  prezentare  a  dărilor   de  seamă  este  data  de  25  a  fiecărei  luni. 
 

 

 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.8 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                      nr. 09/05 – XXVII  din 09 

.12.2022  

 

 

Sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul Ciobalaccia, inclusiv din 

contul transferurilor de la alte bugete, pentru anul 2023 

 

 

 

Nr. Destinația 

alocațiilor 

COD Suma, mii lei 

    Total Inclusiv, din 

contul TDS de la 

bugete de alt 

nivel 

1 Construcția 

rețelelor 

exterioare de 

319220    3705.8 3705.8 



alimentare cu apă 

și turnul în satele 

Ciobalaccia și 

Victorovca 

 TOTAL     3705.8 3705.8 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.9 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                      nr. 09/05 – XXVII  din 09 

.12.2022  

 

 

 

 

Cuantumul fondului de rezervă al bugetului Ciobalaccia  pentru anul  2023 

 



Nr. Denumirea COD Suma, mii lei 

1 Ajutoare banesti 272600 20000 

2 Cheltuieli curente neatribuite la 

alte categorii 
281900 40000 

    

 TOTAL  60000 

 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                           Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.10 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 



                                                                                                      nr. 09/05 – XXVII  din 09 

.12.2022  

 

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în primaria comunei Ciobalaccia 

 

1. Cotele concrete a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de Organele 

cadastrale teritoriale conform valorii estimate: 

1.1.Se stabilesc cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru a.2023: 

a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă ( case de locuit individuale, terenuri aferente 

acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile 

întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele –  0,1 %  din baza impozabilă a 

bunurilor imobiliare; 

a
1
) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele – 0,1 % din baza impozabilă a 

bunurilor imobiliare; 

2. Cotele concrete a impozitului funciar pentru:   

2.1. Terenurile cu destinaţie agricolă:  

a) toate terenurile, altele decît  cele destinate fîneţelor şi păşunilor:  

-care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;  

-care nu au indici cadastrali - 110 lei pentru 1 hectar;  

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:  

-care au indici cadastrali -  0,75 lei pentru 1 grad-hectar, 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc) -115 lei pentru 1 hectar de suprafata 

acvatica. 

2.2. Terenurile din intravilan:  

a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domociliu (inclusiv 

terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă 

domociliu, şi distribuite în extravilan, din cauza  insuficienţei de terenuri în intravilan) -în 

localităţile rurale - 1 leu pentru 100 m
2
;  

b) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 10 lei pentru 100 m
2
;  

2.3. Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct. 5, neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale conform valorii estimate – 70 lei pentru 1 hectar 

 

3. Cotele concrete a impozitului pe bunurile imobiliare pentru: 

3.1.Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri 

imobiliare, cu excepția celor prevăzute la punctele 1
1
 şi 2, neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează: 

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din 

valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;  

b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,1 la sută din costul 

bunurilor imobiliare. 

3.1
1
.Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv 

exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole 



cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale 

conform valorii estimate, se stabilește după cum urmează: 

  a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,3 la sută 

din valoarea contabilă   a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;  

  b )pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă – 0,3 la sută din costul 

bunurilor imobiliare. 

3.2. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (case de locuit individuale) din 

localităţile rurale se stabileşte după cum urmează: 

  a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută 

din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală;  

  b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la pct.a – 0,1 la sută din costul bunurilor 

imobiliare. 

3.3. În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale, ale persoanelor 

fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate, 

depăşeşte 100 m
2
 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se 

majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:  

  - de la 100 la 150 m
2
 inclusiv - de 1,5 ori;  

  - de la 150 la 200 m
2
 inclusiv - de 2 ori;  

  - de la 200 la 300 m
2
 inclusiv - de 10 ori;  

  - peste 300 m
2
 - de 15 ori. 

Construcţie principală - construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care 

este utilizată ca locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător. 

4. Categoriile de persoane indicate la alin.(1) lit.h)–l) a art.283 din Codul Fiscal beneficiază de 

scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie 

locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa), în limita 

valorii (costului) de 30000.0 lei, precum şi pentru terenurile neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale care sînt ocupate de locuinţe, pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă 

(inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt 

de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan). 

 

Cotele pentru impozitul funciar anual 

pentru pășuni pe teritoriul comunei Ciobalaccia pentru 2023 

       Plătitorii ai acestui  impozit sunt persoane fizice și juridice ce efectuează pășunatul 

animalelor pe teritoriul comunei Ciobalaccia. 

Suprafața totală pentru pășuni-540 ha 

În legătură cu faptul că suprafața de teren a fînețelor și pășunilor nu este posibilă de pășunat să se 

scoată din calcul 77 ha de teren:)(inclusiv pasuni date in arenda SRL ECO AGRO TURISM) 

Cotele concrete pe impozitul funciar cu destinație pășuni-suprafața destinată pășunilor este de 

463 ha 

463 ha x0,75 cotax26 bonitatea=9028,50 lei 

 



 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                                    Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.11 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                      nr. 09/05– XXVII  din 

09.12.2022  

 

Cotele taxelor locale pe teritoriul comunei Ciobalaccia 

 pentru anul 2023 
 

 Denumirea   

taxei 

Baza   impozabilă   a obiectului   impunerii Cota anuala  

                1                2 

 

 

a) Taxa  pentru  

amenajarea  

teritoriului 

 

 

 

 

 

Numărul   mediu  scriptic  trimestrial  al  

salariaţilor   şi suplementar: 

- în cazul întreprinderilor individuale și 

gospodăriilor țărănești (de fermier)  

-fondatorul întrepr-ii individuale,fondatorul și 

mimbrii gospod-lor țărănești(de fermier) 

-în cazul persoanelor care desfășoară activitate 

profisională în sectorul justiției-numărul de 

persoane abilitate prin lege pentru desfășurarea 

activității profisionale în sectorul  justiției. 

100 lei  anual  pentru  

fiecare  salariat  şi/sau    

fondator   al  întreprinderii 

individuale, al gospodăriei 

țărăneșt i(de fermier),de 

asemenea membrii acesteia 

și/sau pentru fiecare 

persoană de desfășoară 

activitate profesională în 

sectorul justiției.  

c) Taxa  de  

organizare  a  

Venitul  din  vînzări  ale  bunurilor  declarate  la  

licitaţie  sau  valoarea  biletelor  de  loterie  
 

        0,1 % 



licitaţiilor  şi  

loteriilor  pe  

teritoriul  unităţii  

administrativ-

teritoriale 

emise. 

b) Taxa  pentru  

unităţile  

comerciale  

şi/sau  de  

prestări  servicii  

 

Unitățile de comerț și/sau de prestări servicii 

care corespund activităților expuse la pct. nr.1 

la legea nr.231/2010 cu privire la comerțul 

interior. 

Lei   anual   pentru  fiecare   

unitate  de  comerţ   şi/sau  

de  prestări   servicii 

(conform tabelului 1 la 

anexa____ 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                                    Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Anexa nr.12 

                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                      nr. 09/05– XXVII  din 

09.12.2022  

 

 REGULAMENTUL 

privind stabilirea taxei locale pentru unitațile comerciale si/sau de prestări servicii  

pe teritoriul comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir 

          

                      I.  Dispoziţii generale. 

    1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit.m) din 

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publicã localã, art.4 și 5 din Legea 

nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, art.297 alin.(6) lit.a) din Codul 

Fiscal, Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.02.2010 și alte acte legislative și 

normative în vigoare.  

   1.2. Prezentul Regulament prevede modul și procedura de stabilire a taxei locale pentru 

unitățile comerciale si/sau prestări servicii agenților economici care activează pe teritoriul 

comunei Ciobalaccia, raionul Cantemir.  

   1.3. Unitãti comerciale si/sau de prestări servicii cãtre populatie sunt considerate unitãțile de 

comerț angro, cu amãnuntul, ambulant, unitãțile de alimentație publicã, farmaciile, librãriile, 



stațiile de alimentare cu combustibil, piețele si toate unitãțile care presteazã, contra platã, servicii 

cãtre populatie, locurile de agrement etc. 

 

II. Criteriile pentru stabilirea taxei pentru unitațile comerciale  

si/sau de prestări servicii. 

    2.1.Taxa locală pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se stabilește de către 

consiliul comunal Ciobalaccia în fiecare an, odată cu aprobarea bugetului pentru anul următor, 

diferențiat pentru fiecare agent economic, ținînd cont de următoarele criterii: 

   2.1.1. După suprafața comercială: 
De la 10 m²-30 m²- 3500 lei/anual; 

         31 m²-50 m²- 4000 lei/anual; 

         51 m²-100 m²- 5000 lei/anual; 

         101 m²- și mai mult- 6000 lei/anual; 

   2.1.2. După asortimentul mărfurilor de desfacere și/sau prestare a serviciilor: 
              - produse alimentare = 500 lei/anual; 

              - produse de uz casnic (nealimentare) = 400 lei/anual; 

              - băuturi alcoolice tari (de la 20
0
) = 500 lei/anual; 

              - țigări = 150 lei/anual; 

              - materiale de construcție = 1500 lei/anual;  

              - loc de odihnă și agrement (piscină) = 2000 lei/anual; 

              - servicii frizerie și/sau cosmetologie = 1000 lei/anual; 

              - servicii spălătorie auto/vulcanizare = 2000 lei/anual; 

              - servicii baie/saună = 1000 lei/anual;               

              - servicii cafenea – 1000 lei/anual; 

 

    2.1.3. Existența terasei 

 Terasă interior                                 Terasă exterior 

0 m
2
 - 10 m

2  
 200 lei                               100 lei 

11 m
2
 - 20 m

2
 400 lei                               200 lei 

21 m
2 

- 30 m
2
 600 lei                               300 lei 

31 m
2 

- 50 m
2
 800 lei                               400 lei 

51 m
2 

- 100 m
2
 1000 lei                           500 lei 

     

 

2.1.4. Farmacii -  3500 lei/anual; 

 

 Notă: 

1.Taxa locală concretă se stabilește prin adunarea tuturor componentelor, enumerate mai  sus, 

care îi sînt caracteriatice și pot fi raportate unei unității comerciale concrete.  

 2.Taxa locală penrtu stațiile de alimentare cu combustibil (petrol) și activitățile legate de jocurile 

de noroc și pariuri, se stabilește la o cotă majoră, stabilită de consiliul local.  

3. Pentru unitățile comerciare și/sau de prestări servicii, care vor activa pînă la 6 luni pe 

parcursul anului vor achita 75 % din suma totala coresponzatoare calculată, confom pct. 1 

la notă. 

      

III.  Restrictii privind functionarea unitatilor comerciale 

si/sau de prestari prestări servicii. 

 

   3.1. În cazul necesității de schimbare a datelor indicate în notificarea privind iniţierea activităţii 

de comerţ, comerciantul depune la Primărie, în termen de cel puțin 30 de zile calendaristice pînă 

la data de modificare, notificarea de modificare a datelor. Comerciantul va anexa la notificarea 



de modificare a datelor, după caz, actele necesare conform art.14 alin.(4) şi (5) din Legea nr.231 

din 23.02.2010 cu privire la comerțul interior. 

   3.2. Se interzice functionarea unitãtilor comerciale si/sau de prestãri servicii pe teritoriul 

comunei Ciobalaccia fără depunerea notificării privind inițierea activității de comerț, prevăzută 

de Legea nr.231 din 23.02.2010 cu privire la comerțul interior. 

   3.3. Stabilirea programului de lucru în regim nocturn și nonstop al unitãtii comerciale si/sau de 

prestãri servicii de deservire socială se efectuează prin decizia consiliului comunal Ciobalaccia, 

la cererea scrisă a agentului ecomomic, prin coordonare prealabilă cu reprezentantul 

Inspectoratului de poliție raional.  

   3.4. Este interzisã, dupã orele 22:00, poluarea fonicã peste normele sanitare stabilite în unitățile 

comerciale și/sau de prestări servicii, amplasate la o distantã mai mică de 50 metri de la casele de 

locuit ale cetățenilor. 

 

IV. Dispozitii finale: 

  4.1.Prezentul Regulament intrã în vigoare  începînd cu data de 01 ianuarie 2023. 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                                    Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.13 



                            la decizia Consiliului comunal Ciobalaccia 

                                                                                                      nr. 09/05– XXVII  din 

09.12.2022  

 

Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, pentru anul 

2023 
 

114418 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                                    Luminița TURLACOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea întrprinderii Supr

afaţa 

m
2 

Suma 

achitării 

Terasa in 

interiorul si 

exteriorul 

cladirii 

Bauturi 

alcoolice, 

produse 

alimentare 

tigari,mate

riale de 

constructie 

Loc de 

odihna si 

agrement 

TOTAL 

1 SRL„Alex-Andri” 30 3500 -   -  3500 

3 Î.I”Mocanu Nicolae” 38 4000 400 1550  5950 

4 SRL”Ecotret” 40 4000 500 1550  6050 

5 Î.I.”Crudu Ioana” 69 5000 1300 1550  7850 

6 Î.I.”Stratieva Ana” 24 3500 400 1550  5450 

7 Î.I.”Iuzur-Ciavdari” 16 3500 200 1550  5250 

8 Î.I.”Ciavdari Natalia ” 54 5000 500 1550  7050 

9 Î.I.”Ciavdari Veaceslav” 30 3500 - 1500  5000 

10 SRL,, Nicolenco Grup,,  3000 2/450 750 1500 5700 

 TOTAL  35000 3750 11550 1500 51800 



 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Anexa nr.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

la  decizia  Consiliului comunal Ciobalaccia  

nr.09/05-XXVII  din 09 .12.2022 

 

 

 

Transferurile  de  la  alte bugete 

 

Denumirea 
Cod  

Eco (k6) 

Suma, mii 

lei 

Transferuri  cu  destinatie  generală 191231 1157.5 

Transferuri  cu destinatie specială 191211 3878.0 

Transferuri  curente  destinația  drumuri 191216 803.9 

Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre 

institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor 

localele de nivelul 1 191420 3705.8 

                                  Total  9545.2 
 

                 

 

 

 

Președintele ședinței   

       

 

Secretar al consiliului 

comunal Ciobalaccia                                                                                    Luminița TURLACOV  

 

 

 
                                                                                                                

 


