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Decizia nr. 5.19 

 
„Cu privire la aprobarea bugetului   
orăşenesc Leova pe anul 2016” 
 
 În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, în conformitate cu prevaderile Legii nr. 397-XV din 
16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc Leova 
 

Decide: 
1. Bugetul Primăriei oraşului Leova pe anul 2016 se aprobă la partea de 

venituri în suma totală de 12826,2 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă totală de 
12826,2 mii lei. 

2. Se aprobă: 
2.1 Sinteza veniturilor bugetului Primăriei oraşului Leova, conform anexei nr.1; 
2.1.1 Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul Primăriei 
Leova conform anexei 1.1; 
2.2 Sinteza cheltuielilor bugetului Primăriei Leova pe programe şi performanţă;  
2.3 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de instituţiile 
finanţate de la bugetul Primăriei Leova, conform anexei nr.3; 
2.4 Mijloace colectate, preconizate spre încasare de către instituţiile finanţate din 
bugetul Primăriei Leova, conform anexei nr.4; 
2.5 Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile bugetare finanţate din 
bugetul Primăriei Leova, conform anexei nr.5; 
2.6 Cuantumul Fondului de rezervă 6,0 mii lei; 
2.7 Transferul cu destinaţie specială alocat de la bugetul de stat , care va fi utilizat 
conform destinaţiei de către instituţiile bugetare, conform anexei nr.6; 
2.8 Programul de investiţii capitale, conform anexei nr.7; 
2.9 Datoriile creditoriale, înregistrate la 01 ianuarie 2016 ale instituţiilor bugetare 
vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an. 

3. Anexele nr.1-7 fac parte integrală a prezentei decizii.  
4. Prezenta decizie întră în vigoare de la 01 ianuarie 2016. 
5.Controlul îndeplinirii prezentei decizii va asigura primarul oraşului Leova 

d. Gargaun Vitalie. 
  
 Preşedintele şedinţei L. Gorgan 
             “ Contrasemnat” 
 Secretar al  Consiliului       G. Şcedrova  



        Anexa nr.1

                ( mii lei)
    codurile

1 2 4

  Venituri total 12826,2
I.Defalcări de la venitul persoanelor fizice 
 - Impozitul pe venitul reținut din salariu 111110 1612,8

 - Impozitul pe venitul pers. fizice aferent declarațiilor depuse 111121 51,0

 - Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare 
în posesie și/sau folosință a proprietăți imobiliare 111130 0,2
 II.Venituri proprii 
 - Impozit funciar pe terenuri cu destinaţie agricolă
cu exepţia impozitului de la gospodăriile ţărănești 113110 128,1
 - Impozit funciar pe terenuri cu destinaţie agricolă
 de la gospodăriile ţărănești 113120 20,8

 - Impozit funciar pe terenuri cu altă destinaţie
decît cea agricolă 113130 62,7

 - Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 113140 10,5
 - Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 113150 8,7
 - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 30,0
 - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 8,3
 - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de persoanele
juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator 113230 70,8
 - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către 
 persoanele fizice, din valoarea estimata a bunurilor imobiliare 113240 342,0
 - Taxa de piaţă 114411 88,4
 - Taxa pentru amenajaraea teritoriului 114412 140,0
 - Taxa pentru prestarea de serviciilor de transport auto 114413 14,6
 - Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii(reclame) 114414 50,4
 - Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii  114418 1286,8
 - Taxa pentru cazare 114421 20,5
 - Taxa pentru salubrizare 114426 40,8
 - Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 260,0
 - Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricola
încasată în bugetul local de nivelul I 141522 167,6
 - Plata pentru arenda pentru terenurile cu altă destinaţie 
decît cea agricola încasată în bugetul local de nivelul I 141533 90,0

               la decizia Consiliului orăşenesc
               nr.  5.19     din  11decembrie 2015

Sinteza veniturilor,cheltuielilor şi surselor de finanţare
               a bugetului Primăriei Leova

Drnumirea indicatorului Capit./gr. 
princip.

Total

             pe anul 2016



 - Plati pentru certifcatele de urbanism şi autorizările 
de construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul I 142215 20,5
Chiria bunurilor proprietate publica 142252 0,0
 - Amenzi și sancțiuni contravenționale  încasate 
în bugetul local de nivelul I 143130 172,0
 - Alte venituri încasate  în bugetul local de nivelul I 145142 0,0
 III. Mijloace colectate
 - Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 610,0
 - Plata pentru locațiunia bunurilor patrimoniului public 142320 22,5
 - Donații voluntare interne pentru instituțiile bugetare 144114 164,9
 IV. Transferuri curente primite cu destinație  specială 
între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I 
pentru învățămîntul preșcolar, primar,secundar general ,
special și complementar( extrașcolar). 191211 5398,5
 V. Transferuri curente primite cu destinație  specială 
între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I 
pentru școlile sportive 191213 1257,2

 VI. Transferuri curente primite cu destinație  generală  
între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I 191231 651,6

 VII. Transferuri curente primite cu destinație generală
din fondul de compensare între bugetul de stat
 și bugetele locale de nivelul I. 191232 0,0

VIII. Transferuri din fondul republican de susţinere socială
a populaţiei 191114 24,0

Secretarul Consiliului G. Şcedrova



Anexa nr.1.1  
la decizia Consiliului orăşenesc 

                                                                                                       nr.5.19din  11 decembrie    2015 
Cotele impozitelor şi taxelor locale 

aprobate  pe anul 2016 pe Primăria oraşului Leova 
 

 
Nr. 
d/o  

 
Denumirea impozitilor şi taxelor 

locale  

Capitolul 
/ 

paragraf  

 
Obiectul impozabil /baza 

impozabilă 

 
Cota  
lei  

1. Impozitul funciar pe terenurile cu 
destinaţie agricolă 113110 

Terenurile cu destinaţie 
agricolă 
 

1,50 lei  pentru 
1 grad / hectar 

Terenurile ocupate de 
obiecte acvatice 

115 lei pentru 1ha de 
suprafaţă acvatică 

2. 
Impozitul funciar pe terenurile cu 
destinaţie agricolă de la gospod. 
ţărăneşti 

113120 
Terenurile cu destinaţie 
agricolă de la gospodăriile 
ţărăneşti 

1,50 lei pentru 
1 grad / hectar 

3. Impozitul funciar pe terenurile cu 
altă destinaţie decît cea agricolă 

 
 

113130 

Terenurile din intravilan 10 lei pentru 100 m² 
Terenurile din extravilan: 
a)terenuri destinate industriei 

 
70 lei pentru 1 hectar 

Terenuri pe care sînt 
construcţii şi cariere distruse 
în urma lucrărilor de 
producţie 

 
 
350 lei pentru 1 
hectar 

4. Impozitul funciar încasat de la 
persoane fizice 

 
113140 

Loturile de pe lîngă casă 4 lei pentru 100 m² 

Grădinile 4 lei pentru 100 m² 

5. Impozitul pe păşuni şi fîneţe 113150 
Terenurile destinate  fîneţilor 
şi păşunelor care au indici 
cadastrali 

 
0,75 lei pentru 1 
hectar 

   
Terenurile destinate  fîneţilor 
şi păşunelor care nu au indici 
cadastrali 

0,55 lei pentru 1 
hectar 

6. Impozitul pe bunurile imobiliare 
ale persoanelor  juridice 113210 

 Valoarea clădirilor şi 
construcţiilor  neevaluate de 
către organele cadastrale 
teritoriale  

0,12 % din valoarea 
contabilă a bunurilor 
imobiliare pe 
perioada fiscală 

7. Impozitul pe bunurile imobiliare 
ale persoanelor fizice 113220 

Costul bunurilor imobiliare  
(apartamente, case de locuit, 
garaje ) neevaluate de către 
organele cadastrale 
teritoriale 

 
 
 
 
0,25 % din costul 
bunurilor imobiliare 

8. 

Impozit pe bunurile imobiliare 
achitat de către persoanele juridice 
şi fizice înregistrate în calitate de 
întreprinzător din valoarea de piaţă 
a bunurilor imobiliare . 

113230 

Valoarea estimată a 
bunurilor imobiliare de către 
organele cadastrale 
teritoriale 

 
 
 
0,10 % din costul  
bunurilor imobiliare 
 



9. 

Impozit pe bunurile imobiliare 
achitat de către persoane fizice – 
cetăţeni din valoarea estimată a 
bunurilor imobiliare 

113240 

Valoarea estimată a 
bunurilor imobiliare de către 
organele cadastrale 
teritoriale 

0,20% din valoarea 
estimată a bunului 
imobil 

10. Taxa de piaţă 
 

114411 
 

Suprafaţa totală a terenului şi 
a imobilelor amplasate pe 
teritoriului pieţei.  

2,50 lei p/u 1 m² cu 
1 zi de lucru pe 
săptămînă 
10 lei p/u 1 m² cu  
7 zile de lucru pe 
săptămînă 

11. Taxa pentru amenajarea teritoriului 
 

 
114412 

Numărul mediu scriptic 
trimestrial al salariaţilor 
şi/sau fondatorii 
întreprinderilor în cazul în 
care aceştea activiază în 
întreprinderile fondate, însă 
nu sînt incluşi în efectivul 
trimestrial de salariaţi. 

300 lei pentru 1 
salariat p/u instituţiile 
bancare 
100 lei pentru 1 
salariat p/u alte 
instituţii decît cele 
bancare 

12. 
Taxa pentru prestarea serviciilor 
de transport auto de călători pe 
teritoriul oraşelor şi satelor. 

114413 Numărul unităţilor de 
transport  

135 lei p/u 1 unitate 
pe lună 

13. Taxa de plasare (amplasare)   a 
publicitaţii (reclame) 114414 

Suprafaţa de plasare 
(amplasare)   a publicitaţii 
(reclame) 

200 lei p/u 1 m² pe an 

14. Taxa pentru parcare 114416 Suprafaţa parcării 5 lei p/u 1 m² pe an 

14. Taxa pentru unităţile comerciale 
şi/sau de prestări servicii 114418 

Suprafaţa ocupată de 
unităţile de comerţ şi/sau de 
prestări servicii 

Conform taxelor 
anuale aprobate prin 
decizia C.O. nr. 5.2 
din 11.12 2015 

15. Taxa pentru cazare 114421 
 

Venitul din vînzări ale 
serviciilor prestate de 
structurile cu funcţii de 
cazare. 

6% din venit din 
vînzări 

16. Taxa pentru solubrizare 114426 
Numărul persoanelor fizice 
înscrişi la adresa declarată ca 
domiciliu 

1 leu pe lună  pentru 
1 persoană  

 
 
 

  
 
 
Secretarul  consiliului   local                      G, Şcedrova 
 
 
 



mii lei

Capit./gru
pei 

principale 

progra
mului

subprogra
mului

articolu      
lui*

1 2 4 5 6 7

 Cheltuieli, total           12826,2

Servicii de stat cu destinație generală O1         2192,2

Executivul și serviciile de suport O1 O3 2009,8

Exercitarea guvernării O1 O3 O1 2009,8

Domenii generale de stat O1 O8 6,0

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie O1 O8 O2 6,0

Datoria de stat şi a autorităşilor publice locale O1 17 176,4

Datoria internă a autorităţilor publice O1 17 O3 176,4

Învățămînt O9 5973,2

Învăţămînt O9 88 5973,2

Educație timpurie O9 88 O2 5254,4

Educaţie extraşcolară şi susşinerea elevilor dotaţi O9 88 14 718,8

Cultura,sport,tineret,culte  și odihnă O8 2187,7

 Cultura,culte și odihna  O8 85 507,9

Dezvoltarea în domeniul culturii O8 85 O2 232,9
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 
cultural național O8 85 O3 275,0

Tineret și sport O8 86 1679,8

Sport O8 86 O2 1658,8

Tineret O8 86 O3 21,0

Asigurarea şi asistenţa socială 1O 44,5

Protecția socială 1O 9O 44,5

Protecție socială în cazuri excepționale 1O 9O 12 20,5

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului orăşenesc
nr.5.19 din 11 decembrie 2015

Sinteza cheltuielilor fundamentate pe programe şi performanţă                                                                                                                                                                                                                                                                
pe Primăria or. Leova

Denumirea indicatorului

Codul 

2016



Capit./gru
pei 

principale 

progra
mului

subprogra
mu lui

articolu      
lui*

1 2 4 5 6 7

Protecția socială a unor categorii de cetățieni 1O 9O 19 24,0
Gospodăria comunală şi gospodaria de 
exploatare a fondului de locuințe O6 2408,6
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciile 
comunale O6 75 2408,6
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 
comunale O6 75 O2 2098,6

Iluminarea stradala O6 75 O5 310,0
Ocrotirea sănătății O7 20,0

Sănătatea publică și serviciile medicale O7 8O 20,0
Sănătatea mamei,copilului și tinerilor O7 8O 12 20,0

Secretarul Consiliului orăşenesc                                                               G. Şcedrova

Denumirea indicatorului
Codul 

2016



                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                   Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului orăşenesc 
                                                                                                         nr.5.19 din 11 decembrie  2015 

 
Nomenclatorul tarifelor 

pentru prestarea serviciilor contra plată  
de instituţiile bugetare finanţate de la bugetul 

Primăriei or. Leova  pe anul 2016 
 
 

Nr. 
d/o 
 

Codul 
economic 

 
Denumirea serviciilor 

 
Costul serviciilor 

 
1 

 
142310 

 
Plata părintească pentru întreţinere  

   copiilor în instituţiile preşcolare, inclusiv: 
            copii în vîrstă pînă la 3 ani 
            de la 3 pînă la 7 ani 

 
 
 

  4,40 lei p/u un copil pe zi 
  5,35 lei p/u un copil pe zi 

 
2 

 
144114 

 
Plata părintească pentru întreţinere  

   copiilor în instituţiile preşcolare, inclusiv: 
            copii în vîrstă pînă la 3 ani 
            de la 3 pînă la 7 ani 

 
 
 

  2,75 lei p/u un copil pe zi 
  1,85 lei p/u un copil pe zi 

 
3 

 
142320 

 
Veniturile de la arenda bunurilor proprieta 
te publică 
 

 
156,10 lei p/u 1 m² pe an 

 
4 

 
142310 

 
Plata pentru eliberarea certificatelor, 
extraselor din arhiva primăriei 

 
88,00 lei (timp de 15 zile) 
174,00 lei (timp de 5 zile) 
43,00 lei (răspuns negativ) 

 
 
 
 
 
Secretarul Consiliului orăşenesc                                  G. Şcedrova 



                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului orăşenesc 
        nr.5.19 din 11 decembrie 2015 

Veniturile colectate 
ale instituţiilor publice finanţate  

de la bugetul Primăriei Leova pe anul 2016 
 

(mii lei) 
 

Nr. 
d/o 

 
Denumirea instituţiei şi a tipurilor de mijloace 

Capitolul 
 

Suma 
aprobată 

spre 
încasare 

1 2 3 4 
1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  433,6 
 Activitatea executivelor locale:  15,0 
 Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi   

valorificarea documentelor 
 

142310 
 

11,5 
 Venituri de la petrecerea licitaţiilor 142310 3,5 
 Învîţămînt  418,6 
 Educaţiei timpurie  403,2 
 Plata părintească pentru întreţinerea copiilor în instituţiile   403,2 
 reşcolare inclusiv:     Grădiniţa nr. 1 „Albinuţa” 142310 190,8 
                                   Grădiniţa nr. 2 „Romaniţa” 142310 212,4 
 Odihna de vară, inclusiv:  15,4 
 Tabăra de odihnă „Andrieş” 142310 15,4 
2 Plata pentru locaţiunea patrimoniului public  22,5 
 Activitatea executivelor locale, inclusiv  18,3 
 Aparatul Primarului 142320 18,3 
 Învăţămînt extraşcolar, inclusiv:  4,2 
 Staţia tinerilor naturalişti 142320 4,2 
3 Donaţii voluntare:  164,9 
 Învăţămînt, inclusiv:  151,9 
                                   Grădiniţa nr. 1 „Albinuţa” 144114 71,3 
                                   Grădiniţa nr. 2 „Romaniţa” 144114 80,6 
 Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă, inclusiv:  13,0 
 Activităţi culturale 144114 13,0 

 TOTAL :  621,0 
 
 
          
        
 
       Secretarul Consiliului orăşenesc                                G. Şcedrova 
  

 1 



                                                                                                               
     Anexa 5 

la decizia Consiliului orăşenesc 
nr.        din 11   decembrie 2015 

 
Efectivul  limită al Statelor de personal din instituţiile 

bugetare finanţate din bugetul Primăriei Leova pe anul 2016 
 

 
Nr.  
d/o 

 
 

Denumirea 

      
State 

de personal  (unităţi) 
 

1 2 3 

1 Executivul şi serviciile de suport  25,5 
 inclusiv:  
 Aparatul primarului 16,5 
 Alte servicii generale 9,0 
2 Învăţămînt   83,68 
 inclusiv:  
 Educaţie timpurie: 69,2 
                                Grădiniţa nr. 1 „Albinuţa” 33,6 
                                Grădiniţa nr. 2 „Romaniţa” 35,6 
 Educaţie extraşcolară: 14,48 
                                Casa de creaţie 6,56 
                                Staţia tinerilor naturalişti 7,92 
3 Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă   25,28 
 inclusiv:  
                           Şcoala sportivă 18,78 
                           Stadionul sportiv 5,0 
                                  Biblioteca „Roza Moldovei” 1,5 
   
   
 TOTAL: 134,46 

            
     
 
 
 
 
 Secretarul Consiliului orăşenesc    G. Şcedrova                                          



mii lei

Total Total
general învăţămînt Educaţie Învăţămînt

timpurie extraşcolar
1 2 3 4 5

Grădiniţa nr.1 "Albinuţa" 2252,5 2252,5 2252,5

Grădiniţa nr.2 "Romaniţa" 2446,8 2446,8 2446,8

Total 4699,3 4699,3 4699,3

Casa de creaţie 325,9 325,9 325,9

Staţia tinerilor naturalişti 293,1 293,1 293,1

Tabăra de odihnă "Andrieş" 80,2 80,2 80,2

Total 699,2 699,2 699,2

Şcoala sportivă 1257,2

Total: 6655,7 5398,5 4699,3 699,2

Secretarul Consiliului orăşenesc

                   pe anul 2016

G. Şcedrova

Anexa nr.6
la  decizia Consiliului orăşenesc Leova

   nr. 5.19      din 11 decembrie 2015

Denumirea                                                      
instituţiei

inclusiv
inclusiv

Transferurile cu destinaţie specială
alocate de la bugetul de stat  Primăriei or.Leova



 



                                                                                                                             Anexa nr. 7  
                                                                                                                      la decizia Consiliului orăşenesc Leova 

                                                                                                                                   nr. 5.19   din 11 decembrie 2015 
                                                                                                                                             

 
Programul de investiţii capitale 

a Primăriei oraşului Leova 
pe anul 2016 

 
 

  
Beneficiarul 

 

               
         Denumirea obiectivului 

 

Grupa 
princi- 
pală 

    
Grupa 

 
Progra

mul 
Subpr
ogram

ul 

 
Suma 

   mii lei 
1 2 3 4 5 6 7 8 
   Investiţii capitale:      

1 Primăria  
Leova 

Întreţinerea stadioanelor şi   
complexe sportive 
Extinderea reţelei de apeduct la 
Stadionul sportiv or. Leova 

O8 O81 86 86O2 20,7 
 
 

20,7 
  Comunicaţii inginereşti 

Construcţia reţelei de canalizare 
de pe strada Gribov 
Construcţia reţelei de evacuare a 
apelor pluviare din str. Gribov, 
şi str. Cîmpiilor 

O6 O62 75 75O2 325,0 
 

25,0 
 
 

300,0 
  Iluminarea străzilor 

Construcţia reţelei de iluminarea 
străzilor D.Cantemir, Livezilor 
Lacului, C.Stamati, V.Lupu, I.Soltîs  

O6 O64 75 75O5 310,0 
 
 

310,0 
  Edificarea şi protecţia valorilor 

Istorico - culturale 
Reconstrucţia monumentului 
soldaţilor căzuţi în lupte din 
Afganistan 
Construcţia monumentului 
victimelor represiunilor politice 

 
O8 

 
O82 

 
85 

 
85O3 

 
275,0 

 
 

75,0 
 

200,0 
  Total     930,7 
 

 
 
 
 

 Secretarul Consiliului orăşenesc   G. Şcedrova 
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