
          REPUBLICA  MOLDOVA 

     Consiliul  orăşenesc  Leova 

6301, or. Leova 

str. Unirii, nr. 22 

2-27-63 2-35-02 

fax. 2-27-63 

email: leovaprimăria@gmail.com 
 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

Леовский  городской  Совет                        

6301,  г. Леова 

ул.  Унирий,  22 

2-27-63 2-35-02 

фах  2-27-63  

email:leovaprimaria@gmail.com 

   

 

16.12.2021                                           PROIECT 

      

Decizia nr. 7.1 
 

„Cu privire la aprobarea bugetului   

orăşenesc Leova pe anul 2022” 
 

 În temeiul art.14 a Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 397-XV din 

16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Consiliul orăşenesc Leova 
 

Decide: 

 

1. Bugetul Primăriei oraşului Leova pe anul 2022 se aprobă la partea de 

venituri în suma totală de 30191.4 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă totală 

de 30191.4 mii lei. 

2. Se aprobă:  

2.1 Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului Primăriei 

orașului Leova pe anul 2022 conform anexei nr. 1; 

 2.2 Componența veniturilor bugetului Primăriei orașului Leova pe anul 

2022 conform anexei nr. 2; 

 2.3 Cotele impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 conform anexei 

nr. 2.1; 

2.4 Resursele și cheltuielile bugetului Primăriei orașului Leova  pe anul 

2022 conform clasificației funcționale și programe conform anexei nr. 3; 

 2.5 Cheltuielile bugetului Primăriei orașului Leova pe anul 2022 pe 

instituții bugetare conform anexei nr. 4 

2.6 Sinteza proiectelor de investiții capitale ale bugetului Primăriei orașului 

Leova pe anul 2022 conform anexei nr. 5; 

 2.7 Efectivul - limită pe personal pe autoritățile/instituțiile bugetare 

finanțate din bugetul Primăriei orașului Leova pe anul 2022 conform anexei nr. 6; 

 2.8 Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată pe 

instituțiile bugetare finanțate de la bugetul Primăriei Leova pe anul 2022 conform 

anexei nr. 7; 

 2.9 Veniturile colectate pe instituțiile publice finanțate de la bugetul 

Primăriei Leova pe anul 2022 conform anexei nr. 8; 

 2.10 Transferurile cu destinație specială alocate de la bugetul de stat 

Primăriei Leova pe anul 2022 pe instituții conform anexei nr. 9. 

 2.11 Cuantumul Fondului de rezervă 301.9 mii lei; 



 2.12 Datoriile creditoriale, înregistrate la 01 ianuarie 2022 ale instituţiilor 

bugetare vor fi achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an. 

3. Anexele nr.1-9 fac parte integrală a prezentei decizii.  

4. Prezenta decizie întră în vigoare de la 01 ianuarie 2022. 

5.Controlul îndeplinirii prezentei decizii va asigura primarul oraşului Leova 

d. Alexandru Bujorean. 

  

  

 

 

 

 Preşedintele şedinţei                                              
     (Contrasemnatul) 

Secretar al Consiliului          Galina Şcedrova 



Cod Suma,
ECO mii lei

I. Venituri, total 1 30191.4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 15819.9
II. Cheltuieli, total 2+3 30191.4
II. 1  Cheltuieli 2 21079.9
II. 2  Active nefinanciare 3 9111.5
III. Sold bugetar 1-(2+3) 0
IV. Sursele de finanțare, total 4+5+9 0
inclusiv conform clasificației economice
Rambursarea împrumuturilor recreditate instituțiilor nefin. 471320 892.0
Rambursarea împrumuturilor recreditate între bugetul de stat
și bugetele locale de nivelul I 561220 -892.0

              Secretarul Consiliului orășenesc Galina Șcedrova

Denumirea

Anexa nr.1
la decizia Consiliului orășenesc 

                                                                                      nr.7.1  din  16 decembrie 2021

Indicatorii
generali și sursele de finanțare ale bugetului local pe Primăria orașului Leova

pe anul 2022



Cod Suma,
ECO mii lei

1 2 3

  Venituri total 30191.4
I.Defalcări de la venitul persoanelor fizice: 8475.0
 - Impozit pe venitul reținut din salariu 111110 8155.0
 - Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 250.0
 - Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități 
    independente în domeniul comerțului 111124 20.0
 - Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului 
    rutier de persoane in regim de taxi 111125 25.0
 - Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în 
    posesie şi /sau folosinţă a proprietăți imobiliare 111130 25.0
II.Venituri proprii: 4931.6

Impozite 1342.9
  - Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, 
    inregistrate in calitate de intreprinzator 113161 182.2
   - Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni 113171 41.5
 - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 144.0
 - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 2.7
 - Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoane
   juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător 113230 166.1
 - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către 
   persoanele fizice-cetăţeni, din valoarea estimata (de piaţă)
   a bunurilor materiale 113240 806.4

Taxe 3588.7
 - Taxa de piaţă 114411 80.7
 - Taxa pentru amenajaraea teritoriului 114412 140.5
 - Taxa pentru prestarea de serviciilor de transport auto
   de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor 114413 30.6
  - Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei) 114414 1.0
 - Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 50.5
 - Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii  114418 1798.3
 - Taxa pentru cazare 114421 20.0
 - Taxa pentru salubrizare 114426 840.0
 - Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 200.0
 - Dobînzi şi alte plăţi incasate în bugetul local de nivelul I la
   la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi
   mijloacele dezafectate 141143 107.4

Denumirea

Anexa nr.2
la decizia Consiliului orășenesc 

                                                                                    nr. 7.1 din 16 decembrie 2021
Componența

veniturilor bugetului local pe Primăria orașului Leova
pe anul 2022



1 2 3

 - Arenda terenurilor cu destinaţie agricola incasată în bugetul 
   local de   nivelul I 141522 181.8
 - Arenda terenurilor cu altă destinaţie decit acea agricola incasată în 
   bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru 141533 112.9
 - Plăți pentru certificatede urbanistm și autorizările de
   construire sau desfiinţare incasată în bugetul local de nivelul I 142215 15.0
 - Alte venituri încasate  în bugetul local de nivelul I 145142 10.0
III. Mijloace colectate: 964.9
 - Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 845.5
 - Plata pentru locațiunia bunurilor patrimoniului public 142320 108.4
 - Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne
    pentru instituţiile bugetare 144114 10.0
  - Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 
   pentru institutiile bugetare 144124 1.0

Transferuri 15819.9
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 10222.7
V. Transferuri curente primite cu destinație specială 
între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru
şcolile sportive 191213 1883.1
VI. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru
infrastructura drumurilor 191216 2576.4
VII. Transferuri curente primite cu destinație  generală
între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I 191231 1137.7
   - Rambursarea imprumuturilor recreditate instituțiilor nefinanciare 471320 892.0
  - Rambursarea împrumutului recreditat între bugetul de stat
   şi bugetele locale de nivelul I 561220 -892.0

        Secretarul Consiliului orășenesc Galina Șcedrova



Cod Suma,
mii lei

1 2 3

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 28641.4
 - cheltuieli de personal, în total 21 14695.2
Investiții capitale, în total 3192 1550.0
Servicii de stat cu destinație generală O1
Resurse, total 4442.9
Resurse generale 300 4399.7
Resurse colectate de autoritatea/de instituții bugetare 297 43.2
Cheltuieli total 4442.9
Exercitarea guvernarii O3O1 4033.6
Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie O8O2 301.9
Datoria interna a autoritatilor publice locale 17O3 107.4
Servicii în domeniul economiei O4
Resurse, total 3646.4
Resurse generale 300 3646.4
Resurse colectate de autoritatea/de instituții bugetare 297 0
Cheltuieli total 3646.4
Administrarea patrimoniului de stat 5OO9 0
Dezvoltarea drumurilor 64O2 3646.4
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale O6
Resurse, total 5028.5
Resurse generale 300 4828.5
Resurse colectate de autoritatea/de instituții bugetare 297 200.0
Cheltuieli total 5028.5
Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75O2 4032.5
Aprovizionarea cu apa si canalizare 75O3 400.0
Iluminarea stradala 75O5 596.0
Ocrotirea sănătății O7
Resurse, total 20.0
Resurse generale 300 20.0
Resurse colectate de autoritatea/de instituții bugetare 297 0
Cheltuieli total 20.0

Denumirea

Anexa nr.3
la decizia Consiliului orășenesc

                                                                                     nr.7.1 din 16 decembrie 2021

Resursele și cheltuielile
bugetului local conform clasificașiei funcționale și pe programe 

pe Primăria orașului Leova pe anul 2022



1 2 3

Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii 8O18 20.0
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă O8
Resurse, total 5362.4
Resurse generale 300 5338.4
Resurse colectate de autoritatea/de instituții bugetare 297 24.0
Cheltuieli total 5362.4
Dezvoltarea culturii 85O2 3012.3
Odihna si agrement 86O2 2339.6
Tineret 86O3 10.5
Învățămînt O9
Resurse, total 10959.8
Resurse generale 300 10262.1
Resurse colectate de autoritatea/de instituții bugetare 297 697.7
Cheltuieli total 10959.8
Educatie timpurie 88O2 9603.5
Invatamint liceal 88O6 0
Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati 8814 1356.3
Protecție socială 1O
Resurse, total 731.4
Resurse generale 300 731.4
Resurse colectate de autoritatea/de instituții bugetare 297 0
Cheltuieli total 731.4
Protectie a familiei si copilului 9OO6 619.4
Protectie sociala in cazuri exceptionale 9O12 18.0
Protectie sociala a unor categorii de cetateni 9O19 94.0

             Secretarul Consiliului orășenesc Galina Șcedrova





 

  

 

 
 

 

 
 

 



Codul inclusiv:
Denumirea de din contul transfe

obiect ORG 1 F1-F3 P1P2 P3 rurilor cu destinație
specială de la bugete
de alt nivel

1. Construcția Cimitirului orașului Leova 12190 1562 O62O 75O2 OO319 400.0                     -  

2. Extinderea sistemului de iluminare stradală 13346 1562 O64O 75O5 OO319 200.0                     -  

3. Extinderea apeductului și canalizare 13344 1562 O63O 75O3 OO319 200.0                     -  

4.Pavarea străzilor 13345 1562 O62O 75O2 OO319 700.0                     -  

5. Pregătirea proiectelor 12191 1562 O62O 75O2 OO319 50.0                     -  

Total 1550.0                     -  

Anexa nr.5
la decizia Consiliului orășenesc 

nr.7.1  din 16.12 2021

Secretarul Consiliului orășenesc

Cod Suma, mii lei

Total

Primăriei orașului Leova pe anul 2022
Sinteza proiectelor de investiții capitale ale bugetului 

Galina Șcedrova



Cod Efectivul Cheltuieli 
ORG1/ de personal, de 
ORG2 unități personal

(mii lei)

1 2 3 4

Executivul şi serviciile de suport 29.5 2765.5
inclusiv:
                    Aparatul primarului 1O892 16.5 1893.8
                    Serviciul de suport 1O892 13.0 871.7
Învăţămînt   88.18 7430.2
inclusiv:
Educaţie timpurie: 73.7 6285.4
                    Grădiniţa nr. 1 „Albinuţa” O6624 38.1 3013.0
                    Grădiniţa nr. 2 „Romaniţa” O6626 35.6 3272.4
Educaţie extraşcolară: 14.48 1144.8
                    Casa de creaţie O9481 6.56 551.3
                    Staţia tinerilor naturalişti O6629 7.92 593.5
Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă  50.78 4021.4
inclusiv:
                    Şcoala sportivă O6628 18.78 1609.3
                    Stadionul sportiv 12972 6.0 406.9
                    Biblioteca „Roza Moldovei” O9535 1.5 119.9
                    Casa de cultură 157O9 24.5 1885.3
Protecţia socială 5.75 478.1
inclusiv:
Centrul de zi pentru copilul aflat  în dificultate 157O8 5.75 478.1
 ,,Speranța”
Total: 174.21 14695.2

          Secretarul Consiliului orășenesc

de personal pe autoritățile/instituțiile bugetare 
finanțate din bugetul Primăriei orașului Leova pe anul 2022

Denumirea

Galina Șcedrova

Anexa nr.6
la decizia Consiliului orășenesc
nr. 7.1  din 16 decembrie 2021

Efectivul-limită



Suma
bugetului 

Nr. Subgrupa Subpro Activita Denumirea pe
gram tea anul Buget Mijloace

d/o F1-F3 P1P2 P3 2022 colectate
1 2 3 4 5 6 7 8

O1 Executivul şi serviciile de suport
1 O111 O3O1 OOOO5 Aparatul Primarului 2714.9 2671.7 43.2
2 O111 O3O1 OOOO9 Alte servicii generale 1318.7 1318.7
3 O169 O8O2 OOO2O Fondul de rezervă 301.9 301.9
4 O171 17O3 OOO53 Serviciul datoriei 107.4 107.4

Total 4442.9 4399.7 43.2
O4 Servicii în domeniul economiei

5 O451 64O2 OO395 Gospodăria drumurilor 3646.4 3646.4
Total 3646.4 3646.4

Dezvoltarea gospodăriei de
O6 locuințe și servicii comunale

6 O62O 75O2 OO333 Amenajarea orașelor 2882.5 2882.5
7 O62O 75O2 OO319 Proiecte de investiţii publice (Comunic.ingin.) 1150.0 1150.0
8 O64O 75O5 OO335 Iluminarea stradală 396.0 396.0
9 O64O 75O5 OO319 Construcții speciale 200.0 200.0

Total 4628.5 4628.5
O6 Aprovizionarea cu apă

10 O63O 75O3 OO337 Reparația capitală a rețelei de apă ți canalizare 200.0 0.0 200.0
11 O63O 75O3 OO319 Construcția apeductului 200.0 200.0

Total 400.0 200.0 200.0
O7 Ocrotirea sănătăţii

12 O740 8O18 OO180 Programe de sănătate 20.0 20.0

inclusiv

Anexa nr. 4 
la decizia Consiliului orășenesc
nr.7.1 din 16 decembrie 2021

Bugetul Primăriei orașului Leova pe anul 2022 pe instituții
Buget



O8 Cultura, sportul, tineretul, culte și odihnă
13 O812 86O2 OO23O Activități sportive 10.0 10.0
14 O812 86O2 OO238 Școala sportivă 1851.1 1851.1
15 O812 86O2 OO492 Școala sportivă 32.0 32.0
16 Total Școala sportivă: 1883.1 1883.1
17 O812 86O2 OO355 Stadionul sportiv 446.5 437.5 9.0
18 O813 86O3 OO239 Activități pentru tineret 10.5 10.5
19 O82O 85O2 OO224 Activități culturale 213.1 203.1 10.0
20 O82O 85O2 OO231 Biblioteca ”Roza Moldovei” 179.5 179.5
21 O82O 85O2 OO234 Casa de cultură, incl. colective Modele 2619.7 2614.7 5.0

Total 5362.4 5338.4 24.0
O9 Învățâmînt

22 Educație timpurie
23 O911 88O2 OO199 Grădinița nr.1 "Albinuța" 3210.3 3145.7 64.6
24 O911 88O2 OO448 Grădinița nr.1 "Albinuța" 1262.5 984.3 278.2
25 O911 88O2 OO492 Grădinița nr.1 "Albinuța" 44.0 44.0

Total: 4516.8 4174.0 342.8
26 O911 88O2 OO199 Grădinița nr.2 "Romanița" 3668.1 3654.1 14.0
27 O911 88O2 OO448 Grădinița nr.2 "Romanița" 1370.6 1044.8 325.8
28 O911 88O2 OO492 Grădinița nr.2 "Romanița" 48.0 48.0

Total: 5086.7 4746.9 339.8
Total Educaţie timpurie 9603.5 8920.9 682.6

Învățămînt extrașcolar
29 O95O 8814 OO2O9 Casa de creație 591.7 591.7
30 O95O 8814 OO492 Casa de creație 20.0 20.0

Total Casa de creație: 611.7 611.7
31 O95O 8814 OO2O9 Stația tinerilor naturaliști 647.0 641.4 5.6
32 O95O 8814 OO492 Stația tinerilor naturaliști 4.0 4.0

Total Stația tinerilor naturaliști: 651.0 645.4 5.6
33 O95O 8814 OO211 Tabăra de odihnă ”Andrieș” 93.6 84.1 9.5

Total extraşcolare 1356.3 1341.2 15.1



Total învăţămînt 10959.8 10262.1 697.7
1O Protecţia socială

34 1O4O 9OO6 OO282 Centrul de zi "Speranţa" 619.4 619.4
35 1O7O 9O12 OO3O5 Susţinerea persoanelor cu merite deosebite 18.0 18.0
36 1O99 9O19 OO3OO Servicii cantinelor de ajutor social 72.0 72.0
37 1O99 9O19 OO3O7 Protecţia socială suplim.a invalizilor de război 22.0 22.0

Total 731.4 731.4
Generalizator 30191.4 29226.5 964.9

 

Contabil șef Maria Manalachi



 
 

 



 

 

 

 



 



                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                         Anexa nr. 7         

                 la decizia Consiliului orăşenesc 

               Nr.  7.1 din 16.12.2021 

 

 

Nomenclatorul tarifelor 

pentru prestarea serviciilor contra plată 

de instituţiile bugetare finanţate de la bugetul 

Primăriei oraşului Leova  pe anul 2022 

 

 

 Codul 

economic 

 

Denumirea serviciilor 

 

Costul serviciilor 
 

142310 

 

1) Plata părintească pentru întreţinere  

   copiilor în instituţiile preşcolare, inclusiv: 

            copii în vîrstă pînă la 3 ani 

            de la 3 pînă la 7 ani 

 

 

 2) Plata părinţilor pentru odihna copiilor la  

Tabăra cu sijur de zi „Andrieş” 

 

 

 

 3) Plata pentru eliberarea certificatelor, extrase 

lor din arhiva primăriei 

 

 

 4) Certificate, adeverințe, confirmări, referințe 

 

 5) Plata pentru antrenare pe terenul de joacă la  

minifotbal în Stadionul orășenesc și a Școlii  

sportive. 

 

 

7,10 lei p/u un copil pe zi 

   

  8,75  lei p/u un copil pe zi 

 

 

  105 lei p/u 1 foaie pentru 10 

zile (1 schimb) 

   

 

 

  88 lei (timp de 15 zile) 

  174 lei (timp de 5 zile) 

  43 lei (răspuns negativ) 

 

5  lei (în termenul stabilit)  

 

100 lei pe 1 (una) oră pentru o 

grupă de jucători nu mai mare 

de 15 persoane 

 

142320 

 

 1) Veniturile de la arenda bunurilor proprieta 

te publică  ( 131 m² ) 
 

 2) Veniturile de la arenda bunurilor 

proprietatea publică a Casei de cultură 

 ( 89 m² ) 

 

 

161,83 lei p/u 1 m² pe an 

 

 

 

128,84 lei p/u 1 m² pe an 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului orăşenesc                                  G. Şcedrova 



                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       Anexa nr. 8 

la decizia Consiliului orăşenesc 

     nr. 7.1din  16.12. 2021 

 

Veniturile colectate 

ale instituţiilor publice finanţate 

de la bugetul Primăriei Leova pe anul 2022 

 
(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  845,5 

 Activitatea executivelor locale:  221,0 

 Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi   

valorificarea documentelor 
 

142310 
 

10,0 

 Venituri de la petrecerea licitaţiilor 142310 11,0 

 Aprovizionare cu apă și canalizare 142310 200,0 

 Învăţămînt  613,5 

 Educaţie timpurie  604,0 

 Plata părintească pentru întreţinerea copiilor în instituţiile     

 preşcolare, inclusiv:   

                                   Grădiniţa nr. 1 „Albinuţa” 142310 278,2 

                                   Grădiniţa nr. 2 „Romaniţa” 142310 325,8 

 Odihna de vară, inclusiv:  9,5 

                                   Tabăra de odihnă „Andrieş” 142310 9,5 

 Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă, inclusiv:  11,0 

                                   Casa de cultură 142310 2,0 

                                Stadionul sportiv 142310 9,0 

2 Plata pentru locaţiunea patrimoniului public  108,4 

 Activitatea executivelor locale, inclusiv  21,2 

                                   Aparatul Primarului 142320 21,2 

 Educația timpurie  78,6 

                                  Grădinița ,,Albinuța” 142320 64,6 

 Grădinița ,,Romanița” 142320 14,0 

 Învăţămînt extraşcolar, inclusiv:  5,6 

                                 Staţia tinerilor naturalişti 142320 5,6 

 Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă, inclusiv:  3,0 

                                 Casa de cultură 142320 3,0 

3 Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente:  11,0 

                                  Activităţi culturale (surse interne) 144114 10,0 

                                  Aparatul Primarului (surse externe) 144124 1,0 

 Total :  964,9 

 

 

          

           Secretarul Consiliului orăşenesc                                Galina Şcedrova 

  



Total Total Şcoli Pentru
general învăţămînt Educaţie Învăţămînt sportive infrastruct.

timpurie extraşcolar drumurilor
1 2 3 4 5 6 7

Grădiniţa nr.1 "Albinuţa" 4174.0 4174.0 4174.0
Grădiniţa nr.2 "Romaniţa" 4746.9 4746.9 4746.9

Total 8920.9 8920.9 8920.9
Casa de creaţie 611.7 611.7 611.7
Staţia tinerilor naturalişti 606.0 606.0 606.0
Tabăra de odihnă "Andrieş" 84.1 84.1 84.1

Total 1301.8 1301.8 1301.8
Şcoala sportivă 1883.1 1883.1
Infrastructura drumurilor 2576.4 2576.4

Total: 14682.2 10222.7 8920.9 1301.8 1883.1 2576.4

Contabil șef                           Manalachi Maria

alocate de la bugetul de stat  Primăriei oraşului Leova
pe anul 2022

Denumirea                                                      
              instituţiei

inclusiv
inclusiv

Transferurile cu destinaţie specială

Anexa nr.9
la decizia Consiliului orășenesc Leova

nr. 7.1 din 16.12.2021 



Anexa nr. 2.1  

la decizia Consiliului orăşenesc  
                                                                                                                       nr.7.16 din 16.12.2021  

 

 

Сotele impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022 

pe Primăria oraşului Leova 

  
Nr. 

d/o 

 

Denumirea impozitelor şi 
taxelor locale 

 

Baza impozabilă a obiectului impunerii Cota anuală  

1 Cotele concrete la 

Impozitul funciar 

 

 
  

  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 

 
- care nu au indici cadastrali  

55 lei pentru 1 

hectar 

 
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice 

(iazuri, lacuri etc.) 

115 lei pentru 1 

hectar de suprafaţă 

acvatică 

  Terenurile din intravilan  

a) terenurile pe care sînt amplasate fondul de 

locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu 

(inclusiv terenurile atribuite de către 

autoritatea administraţiei publice locale ca 

loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în 

extravilan din cauza insuficienţei de 

terenuri în intravilan(grădini): 

-  în localitățile rurale; 

 

b) terenurile atribuite de către autoritatea 

administrației publice locale ca loturi de pe 

lîngă domiciliu și distribuite în extravilan din 

cauza insuficienței de terenuri în intravilan, 

neevaluate de către organele cadastrale 

teritoriale conform valorii estimate (grădini).  

 

c) terenurile destinate întreprinderilor 

agricole, alte terenuri neevaluate de către 

organul cadastral teritorial conform valorii 

estimate 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

4 lei pentru 100 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 lei pentru 100 m² 



Terenurile din extravilan, inclusiv: 

a) terenurile pe care sînt amplasate  

construcţii, instalaţii, carierele şi pămînturile 

distruse în urma activităţii de producţie, 

neevaluate de către organul cadastral teritorial 

conform valorii estimate  

 

 

 

 

 

350 lei p/u 1 hectar  

b) terenurile din extravilan, altele decît cele 

specificate la punctul anterior, neevaluate de 

către organul cadastral teritorial conform 

valorii estimate 

70 lei pentru 1 

hectar  

 

2 
Cotele concrete la 

impozitul pe bunurile 

imobiliare 

    

 

 

 

 1) pentru bunurile 

imobiliare cu destinaţie 

locativă (apartamente şi 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea estimată a bunurilor imobiliare 

(evaluată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 %   

 

 2) pentru terenurile agricole 

cu construcţiile amplasate 

pe ele 

 

Valoarea estimată a bunurilor imobiliare 

 

 

0,2 %   

    

 

3 

 

 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 
Pentru cladirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamente și alte încăperi izolate, 

inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp 

de 3 ani dupa începutul lucrărilor de construcție 

Neevaluate de către oganele cadastrale în scopul impozitării 

(conform anexei nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 

16.06.2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru clădirile și 

construcțiile cu destinație 

\agricolă, garajele, 

construcțiile amplasate pe 

terenurile loturilor 

intovarașirilor pomicole, 

neevaluate de către 

organelle cadastrale 

teritoriale conform valorii 

estimate, inclusive: 

a) pentru persoanele 

juridice și fizice care 

desfășoară activitate de 

întreprinzător; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe 

perioada fiscală pentru persoanele juridice şi 

fizice, care desfăşoară activitate de 

întreprinzător  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 % din valoarea 

de bilanț 

 

 

 



b) pentru personae juridice 

care desfășoară activitatea 

de întreprinzător 

Costul bunurilor imobiliare pentru persoanele 

fizice, altele decît cele specificate în punctul 

anterior 

0,3 % din costul 

bunului imobil 

 

 

 

 

 

 

Pentru bunurile imobile, alte 

decît cele specificate în p. 9 

și p. 11, neevaluate de către 

organele cadastrale 

teritoriale conform valorii 

estimate, inclusiv: 

 

a) pentru persoanele 

juridice și fizice care 

desfășoară activitate de 

întreprinzător; 

 

 

 

b) pentru personae juridice 

care desfășoară activitatea 

de întreprinzător 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe 

perioada fiscală pentru persoanele juridice şi 

fizice, care desfăşoară activitate de 

întreprinzător  

 

 

 

 

 

Costul bunurilor imobiliare pentru persoanele 

fizice, altele decît cele specificate în punctul 

anterior 

 

 

 

 

 

0,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 % 

 

 

 

 

 

 

4 Taxele locale  

 

 
 

  

 

Taxa de piaţă   

 

 

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor 

amplasate pe teritoriul pieţei 

 

 

 

3 lei p/u 1 m² (cu 1 

zi de lucru pe 

săptămînă) 

11 lei p/u 1 m² (cu 7 

zile de lucru pe 

săptămînă) 

  

Taxa pentru amenajarea 

teritoriului    

Numărul mediu scriptic tremistrial al 

salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în 

cazul în care acestea activează în 

150 lei pentru 1 

salariat din numărul 

mediu scriptic 



întreprinderile fondate, însă nu sînt incuşi în 

efectivul trimestrial de salariaţi 

trimestrial al 

salariaţilor 

 Taxa pentru prestarea 

serviciilor de transport 

auto de călători pe 

teritoriul oraşului   

Numărul unităţilor de transport 

 175 lei p/u 1 

unitate de transport 

pe lună 

 

Taxa pentru dispozitivele 

publicitare   

 

Suprafaţa de plasare (amplasare) a publicităţii 

(reclame) 

400 lei p/u 1 m² 

  

Taxa pentru parcare   

 

Suprafaţa parcării 

 

7 lei pentru 1 m² 

  

Taxa pentru unităţile 

comerciale şi/sau de 

prestări servicii 

 

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ 

şi/sau de prestări servicii 

Conform taxelor 

anuale aprobate prin 

decizia CO nr. 8.1 

din 15.11.2021 

(Anexa nr. 2) 

  

Taxa pentru cazare   
 

Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de 

structurile cu funcţii de cazare 

 

7,5% din venitul din 

vînzări 

 

 

 

 

 

Taxa de plasare 

(amplasre) a publicității 

(reclamă)   

 

 

Venitul anual obținut din servicii prestate 
5%  din venitul 

obținut. 

 

 
 
 
 

 

  

 

Contabil șef                                                      Maria Manalachi 
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