
        Anexa nr.1

                ( mii lei)
    codurile

1 2 3

  Venituri total 16692.2

I.Defalcări de la venitul persoanelor fizice: 1879.6
 - Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 1847.2
 - Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 31.4
 - Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie şi
   /sau folosinţă a proprietăți imobiliare 111130 1.0
 - Impozit pe venit obţinut din activităţi independente 111250

II.Venituri proprii: 3443.8
 - Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia 
   gospodăriile ţărănești (de fermier) 113110 137.1
 - Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la 
   gospodăriile ţărănești (de fermier) 113120 17.5
 - Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 113130 28.6
 - Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 113140 7.2
 - Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 113150 6.7
 - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 30.0
 - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 1.9
 - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele
   juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator 113230 67.0
 - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-
    cetăţeni, din valoarea estimata (de piaţă) a bunurilor imobiliare 113240 479.9
 - Taxa de piaţă 114411 96.6
 - Taxa pentru amenajaraea teritoriului 114412 142.5
 - Taxa pentru prestarea de serviciilor de transport auto de călători
    pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor 114413 19.4
 - Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 51.2
 - Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii  114418 1438.2
 - Taxa pentru cazare 114421 10.0
 - Taxa pentru salubrizare 114426 45.0
 - Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 293.8
 - Dobînzi şi alte plăţi incasate în bugetul local de nivelul I la împrumu-
    turile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate 141143 133.1

          la decizia Consiliului orăşenesc
          nr.7.10  din 08 decembrie 2017

Sinteza veniturilor,cheltuielilor şi surselor de finanţare
               a bugetului Primăriei Leova
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1 2 3

 - Arenda terenurilor cu destinaţie agricola incasată în bugetul local de
   nivelul I 141522 261.5
 - Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă incasată
   în bugetul local de nivelul I 141533 140.6
 - Plati pentru certifcatele de urbanism şi autorizările de construire
   sau desfiinţare incasată în bugetul local de nivelul I 142215 7.5
 - Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public incasată în
   în bugetul local de nivelul I 142252

 - Amenzi și sancțiuni contravenționale  încasateă în bugetul local
    de nivelul I 143130 25.5
 - Alte venituri încasate  în bugetul local de nivelul I 145142 3.0

III. Mijloace colectate: 838.9
 - Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 621.1
 - Plata pentru locațiunia bunurilor patrimoniului public 142320 38.1
 - Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru
   instituţiile bugetare 144114 179.7
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 7061.2
V. Transferuri curente primite cu destinație  specială între
   bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru şcolile
   sportive 191213 1460.1
VI. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul
   de stat şi bugetele locale de nivelul I p/u infrastructura drumur. 191216 1147.7
VII. Transferuri curente primite cu destinație  generală între 
   bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I 191231 860.9
VIII. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între
   instituţiile bugetelor locale 193430

IX. Împrumuturi interne de la instituţiile nefinanciare
  - Rambursarea împrumuturilor recreditate instituţiilor nefinanciare 471320 1742.3

  - Rambursarea împrumutului recreditat între bugetele locale de 
    nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi admin. 563120 -1742.3

        Secretarul Consiliului G. Şcedrova


