Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local Zubrești

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Консилиум
D E C I Z I E nr. 8/5
din 29.11.2018
Proiect

Cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea
certificatelor de urbanism şi autorizațiilor de
construire / desfiinţare pe anul 2019

În temeiul art.27 a Legii R.M. nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţie şi în temeiul art.14 al.2 lit.(a) a Legii R.M. privind
administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006 şi având avizul pozitiv al comisiei
de specialitate ,Consiliul local
D E C I D E:
1.Se stabileşte începând cu 01 ianuarie 2019 plata pentru emiterea certificatelor de
urbanism în mărime de _____ lei.
2.Se stabileşte începând cu 01 ianuarie 2019 plata pentru emiterea autorizaţiilor de
construire/desfiinţare în mărime de _____ lei .
Notă:
*Se scutesc de plată pentru eliberarea certificatelor de urbanizm şi autorizațiilor
de construire / desfiinţare persoanele cu grad sever și accentuat de invaliditate .
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretarul Consiliului

Cîrlig Natalia

Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local Zubrești

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Консилиум

D E C I Z I E nr. 8/12
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la evaluarea
performanţelor profesionale
În temeiul art.34 al.4 , 36 al.2 lit.(f) a Legii Republicii Moldova nr.158-XVI din
04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi având
avizul pozitiv al comisiei de specialitate , Consiliul local
D E C I D E:
1.Se stabilește perioada de evaluare a performanţelor profesionale a funcționarilor
publici din primăria Zubrești de la 15.12.2018 pînă la 15.02.2019.
2. Se deleagă primarului d-nei Maria Manoli atribuțiile privind evaluarea
performanțelor profesionale a secretarului consiliului local d. Cîrlig Natalia pentru
anul de activitate 2016.
3.Se pune în sarcina primarului d-nei Maria Manoli completarea fişei de evaluare a
performanțelor profesionale .
Pro-

, împotrivă -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretarul Consiliului

Republica Moldova

, abținut -

Cîrlig Natalia

Республика Молдова

Raionul Străşeni
Consiliul Local Zubrești

Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Консилиум

D E C I Z I E nr. 8/13
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la aprobarea
concediului primarului
Ascultând informaţia şi în temeiul art.116 Codul Muncii al Republicii
Moldova, art.82 al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală
nr.436 din 28.12.2006 şi având avizul pozitiv al comisiei de specialitate , Consiliul
local
DECIDE:
Se aprobă concediul primarului d-nei Maria Manoli pentru anul 2018 în luna
______.
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretarul Consiliului

Republica Moldova

Cîrlig Natalia

Республика Молдова

Raionul Străşeni
Consiliul Local Zubrești

Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Консилиум

D E C I Z I E nr. 8/11
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la participarea comunității
locale la instruirea Convenției primarilor
în vederea eficientizării consumului de energie

În conformitate cu art.14 și a art.29 al.1, lit.n din Legea privind administrația
publică localănr.436 din 28.12.2006, luând în vedere necesitatea implementării unor
programe, proiecte privitor la eficientizarea consumului de energie prin regenerarea
surselor de energie, cooperării eforturilor întru diminuarea poluării mediului,
rezultate din utilizarea energiei pentru activitatea umană, având avizul comisiei de
specialitate Consiliul local
DECIDE:
1.Se aprobă participarea comunității locale în cooperarea cu alte autorități publice în
implementarea unor practice în vederea eficientizării consumului de energie și
utilizării energiei regenerabile locale.
2.Se permite semnarea de către persoana responsabilă Manoli Maria, primara a
actelor , din domeniul activității ce ține de competența administrației publice locale
de nivelul întâi, în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Se pune în sarcina primăriei să elaboreze și să înainteze spre aprobare Consiliului
local un plan de acțiuni privind energia durabilă pe teritoriul administrat.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului Manoli
Maria
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretarul Consiliului

Republica Moldova
Raionul Străşeni

Cîrlig Natalia

Республика Молдова
Стрэшеньский район

Consiliul Local Zubrești

D E C I Z I E nr.

Зубрештский сельский
Консилиум

8/10
din 29.11.2018
Proiect

Cu privire la tăierea copacilor
(plopilor și nucilor) la grădinița da copii
și Liceul Teoretic Zubrești
În baza Actelor de control nr.120191 al Inspecției Ecologice Strășeni din 20.03.2018
și nr.56 din 20.06.2018 al Institutului de Cercetări și Amenajeri Silvice ,art.40 al Legii
nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător ,în temeiul art.14 al.2
lit(b) al Legii R. Moldova privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006
și avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate , Consiul local Zubrești
DECIDE:
1.Se permite efectuarea tăiereii plopilor și nucilor de pe teritoriul grădiniței de copii
și Liceului Teoretic Zubrești.
2.Se pune în sarcina primăriei (primar d-na Maria Manoli) elaborarea documentației
necesare și obținerii Autorizației de tăiere la Inspecția Ecologică Strășeni.
3.Se constituie comisia care va monitoriza lucrările executate în componență:
Filimon Gheorghe,specialist
Botnărescu Constantin,consilier
Galușca Anton,consilier
4.Contabilitatea (contabil-șef d-na Alexandra Golenco) va lua la evidența contabilă
masa lemnoasă.
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Președintele ședinței
Contrasemnez:
Secretar al consiliului

Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local Zubrești

Cîrlig Natalia

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Консилиум

D E C I Z I E nr.
din 29.11.2018

8/9
Proiect

Cu privire la programul de activitate a Consiliului
local Zubreşti pentru I jumătate a anului 2019
Examinând informaţia prezentată de secretarul consiliului şi în conformitate
cu Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28
decembrie anul 2006 şi având avizul pozitiv al comisiei de specialitate , Consiliul local
DECIDE:
Se aprobă programul de activitate a Consiliului sătesc Zubreşti pentru I jumătate a
anului 2019(se anexează) .
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretarul Consiliului

Cîrlig Natalia

Anexă
la decizia CL nr.8/ 9 din 29.11. 2018
PLANUL
de activitate a Consiliului local Zubrești pentru I jumătate a anului 2019
Obiective
Activități
Termen
Indicator
Responsabil
Activitate
Secțiunea I Prezența a
eficientă și eficace Ședințele CL
100% din

Raportor

a CL pentru
dezvoltarea socioeconomică
comunitară.
Atribuții ale CL
realizate strict în
conformitate cu
legea. Priorități
guvernamentale
implimentate la
nivel local

consilieri la
toate ședințele
consiliului

Trimestrul I
Ședința ordinară
1.Cu privire la
activitatea primăriei
și a funcționarilor
primăriei în anul
2018.
2.Cu privire la
executarea
bugetului primăriei
în anul 2018.
3. Cu privire la
stabilirea
parcursului – limită
pentru autoturismul
primăriei în anul
2019.
Trimestrul II
Ședința ordinară
1.Cu privire la
situația
criminologică

februarie

Comisia pentru Manoli
pregătirea
Maria,
materialelor
primar

mai

Comisia pentru Malic
pregătirea
Viorel,
materialelor
polițist de
sector
Galușca
Svetlana,
specialist

2.Cu privire la
violența în familie
Legalitatea
adoptării actului
administrativ și
procedurii de
luare a deciziilor

Șecțiunea I.
Ședințele
Comisiilor
consultative ale
Consiliului Local

100% de
documente
avizate cu cel
puțin 2 zile
înainte de
ședința CL

Ședința trimestrul
I

februarie

Ședința trimestru II

mai

Membrii
comisiilor
consultative de
specialitate ale
CL
Membrii
comisiilor
consultative de
specialitate ale
CL

președinții
secretarii
comisiilor
președinții
secretarii
comisiilor

Coeziunea
Secțiunea III
comunității în
Activități cultural –
creștere. Tradiții
educative
și obiceiuri
valorificate.
Educație calitativă
prin prisma
dragostei de țară.

1.Anul Nou
2. Crăciunul
3. Ziua
comemorării celor
căzuți pentru
apărarea
Independenței și
Integrității
Republicii Moldova
2. ,,Ziua
internațională a
femeelor”
3. ,,Ziua victoriei
asupra fascizmului
și Ziua Europei”
4. Ziua
Internațională a
copiilor.

Secretarul Consiliului

1 ianuarie
7-8 ianuarie
2 martie

100%
Respectarea
tematicii
sărbătorilor

Costin Nina

Conducător
ii artistici

8 martie

9 mai

1 iunie

Natalia Cîrlig

Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local Zubrești

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Консилиум

D E C I Z I E nr.8/2
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la aprobarea și punerea
în aplicare a taxelor locale pentru
anul 2019
În scopul asigurării părţii de venituri ale bugetului unităţii administrativ teritoriale Zubreşti
şi în baza Titlului VII ,,Taxe locale” din Codului fiscal al Republicii Moldova ,a Legii R. Moldova
nr.397-XV din 16.10-2003 privind finanţele publice locale,Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar fiscal nr.181 din 25.07.2014, Legea nr.235-XVI din 20.06.2006 cu privire
la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, Legea privind reglementarea
prin autorizare a activității de întreprinzător nr.160 din 22.07.2011, Legea cu privire la publicitate
nr.1227-XIII din 27.06.1997, Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărârea
Guvernului cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul nr.931 din 08.12.2011, Hotărârea
Guvernului nr.1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică, a Legii
Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi având avizul
pozitiv al comisiei de specialitate , Consiliul local
DECIDE:
1.Începînd cu 01 ianuarie anul 2019 în teritoriul administrativ al satului Zubreşti se stabilesc
taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu excepția taxei pentru unității comerciale
și/sau prestări servicii și cotele acestora conform anexei nr.1
2. Se stabilește taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii și cotele acestora conform
anexei nr.2.
3.Subiecții impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calculare, termenele de
achitarea și de prezentarea dării de seamă la taxele locale stabilite, conform Titlului VII al Codului
fiscal.
4. Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează a fi adusă la cunoștință
contribuabililor și prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de
Stat.
5.Se pune în sarcina primarului d-nei Maria Manoli asigurarea controlului executării prevederilor
prezentei decizii.
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretarul Consiliului

Cîrlig Natalia

Anexa nr.1
La decizia Consiliului nr.8/2 din
29.11.2018

Taxele locale, cotele și înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2019 pe
teritoriul primăriei Zubrești.
Nr. Denumirea taxelor
d/o

1

Cota taxei de
bază

Coeficient pentru
locul amplasării ( doar
în cazul taxei de piață
și a taxei pentru
( în lei /% pentru dispozitivile publicitare
anul
calendaristic)

Înlesnirile fiscal
conform art.296 din
Codul fiscal,
suplimentar celor
stabilite prin art.295

Taxa pentru
amenajarea teritoriului

2

Taxa de plasare
(amplasare) a
publicității (reclamei)

3

Taxa pentru salubrizare

4

Taxa pentru
dispozitivile publicitare

Secretar al Consiliului

Cîrlig Natalia

Anexa nr.2
la decizia Consiliului nr.8/2
din 29.11.2018
Cotele taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii

Nr.
d/o

1

2

3

Tipul obiectului de
Cota taxei de
comerț și/sau obiectului bază pentru
de prestări servicii
unitățile de
comerț și/sau
prestări servicii
( în lei pentru
anul
calendaristic)

Coeficient
pentru locul
amplasării

Coeficient
pentru tipul sau
categoria de
mărfuri
(în % la cota
realizate și a
taxei de bază) serviciilor
prestate
(în % la cota
taxei de bază)
Unitățile de comerț cu amănuntul(conform HG nr.931 din 08.12.2011)
Magazin care
10% dacă
5% pentru
comercializează
sânt plasate în comercializarea
produse alimentare,
raza străzii
băuturilor
mărfuri de uz casnic,
Ștefan cel
alcoolice,
mărfuri industriale,
Mare
5% pentru
produse cosmetice și
comercializarea
imobilier
articolelor din
tutungerie
Până la 50m.p.
2500,00
De la 51m.p până la
3500,00
100m.p.
De la 101m.p. până la
4000,00
150m.p.
De la 151m.p. până la
6000,00
250m.p.
De la 251m.p. și mai
9000,00
mult
Pentru unitățile de
prestarea serviciilor de
televiziune prin cablu
Până la 30m.p.
800,00
Pentru sălile de
ceremonii
Până la 100m.p.
2500,00
De la 101 până la
5000,00
200m.p.
De la 201 până la
7500,00
300m.p.

Coeficient
pentru
programul de
activitate
regim nonstop
(în % la cota
taxei de bază)
5% dacă
activează după
orele 22,00

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Совет

Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local
Zubreşti

D E C I Z I E nr. 8/7
din 29.11.2018
proiect
Cu privire la aprobarea cotelor de plată
pentru arenda terenurilor publice
Ascultând informaţia şi în baza Legii R.M nr.1308-XIII din 25.07.1997 „Privind
preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului „ cu modificările
ulterioare,art.10 p.(8)şi (11), art. 14 al.2 lit.”a” a Legii Republica Moldova nr. 436 din
28.12.2006 privind administraţia publică locală şi având avizul pozitiv al comisiei de
specialitate , Consiliul local
DECIDE :
Se stabileşte plata anuală de arendă a terenurilor proprietate publică pentru anul
2018 :
a) a terenurilor aferente construcţiilor privatizate ,în procente,din preţul normativ
calculat pentru terenurile aferente cu destinaţia respectivă, în mărime de 0,3%;
b) iazuri în mărime de 10 % ,din preţul normativ al pământului calculat pentru
destinaţia respectivă.
c) alte terenuri în mărime de 10 % ,din preţul normativ al pământului calculat
pentru destinaţia respectivă.
Pro- , împotrivă - , abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretar al Consiliului

Cîrlig Natalia

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Совет

Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local
Zubreşti

D E C I Z I E nr.8/6
din

proiect

Cu privire la scutirea de plată a
impozitelor persoanelor decedate
Examinând informația prezentată de perceptorul fiscal, în temeiul
art.284,p.1,lit.,,c,, , Cod Fiscal al Republicii Moldova, art.14, lit.,,n,, al Legii R.Moldova
privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și având avizul
pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul local
D E C I D E:
1. Se scutesc de plata impozitelor, persoanele decedate pe parcursul anului 2018,
după cum urmează:
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numele, prenumele IDNP

Art.11

Art.12

Gălușcă Andrei
Barbă Vasile
Gușan Pelaghia
Secu Valentina
Popa Olga
Roșcovan Anton
Lozan Victor
Ticlencu Toader
Rotaru Serghei

49,00
26,00
75,00

82,56
82,56
120,96
38,40
40,32
25,80
25,80
416,40

2007033004968
2005033011654
2001033271212
2004033107134
0970403542974
0981402481337
2001033271577
2001074433334
Total:

Pășu Imobil
ni
- 42,80
53,00
5,48
- 2,96
104,24

2. Se numește responsabil de executarea prezentei decizii d-na Lipcan Maria,
specialist.
Pro- , împotrivă - , abținut Președintele ședinței
Contrasemnează
Secretar al Consiliului

Cîrlig Natalia

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Совет

Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local
Zubreşti

D E C I Z I E nr. 8/ 4
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la aprobarea Nomenclatorul lucrărilor
şi serviciilor prestate contra plată în anul 2018
În temeiul art.14 al.2 lit.(q) a Legii Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006
privind administraţia publică locală , art.6p.2 a Legii nr.397-XV din 16.10-2003 privind
finanţele publice locale cu modificările ulterioare , art.6 ,art.22 al Legii nr.1347
privind deşeurile de producţie şi menajere ,în scopul suplinirii bugetului local din
prestari de servicii şi având avizul pozitiv al comisiei de specialitate ,Consiliul local
DECIDE:
1. Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor prestate contra plată de către
serviciile primăriei Zubrești în anul 2019 după cum urmează :
-pentru eliberarea adeverinţelor de vânzare a producţiei agricole şi de origine
animalieră:
a) persoanelor fizice – 10 lei;
b) persoanelor juridice – 100 lei;
-pentru eliberarea extraselor din arhivă – 20 lei;
-pentru înregistrarea solemnă a căsătoriilor și în zilele de sărbători – 250 lei ;
-pentru înregistrarea căsătoriilor în zilele de lucru - 50 lei; „
- pentru înregistrarea căsătoriei în termeni reduși în cazul existenţei motivelor
indicate în legislaţie: 5 zile - 3500 lei ;15 zile – 2100lei ;
-pentru xeroxarea documentelor la bibliotecă - 50 bani pagina;
- pentru eliberarea caracteristicilor 15 lei;
-pentru eliberarea diferitor adeverinţe –
5 lei;
-pentru comercializarea produselor şi a mărfurilor din unităţile de transport -40
lei;
-pentru întreţinerea cimitirului şi asigurarea pazei:
a) pentru fiecare familie din sat 50 lei ,achitaţi odată cu impozitele la
perceptorul fiscal ;
b) persoanele originare din sat cu înregistrarea la domiciliu în alte localităţi
ale Republicii Moldova ,la data decesului - 200 lei;
c) persoanele neoriginare din sat, cu înregistrarea la domiciliu în alte localităţi
ale Republicii Moldova ,la data decesului - 400 lei;
d) cetăţeni străini - 1000 lei la data decesului ;

-pentru efectuarea măsurărilor
repetate
ale terenurilor din
proprietatea privată – 60 lei;
-pentru evacuarea deșeurilor
menagere (persoane fizice)– 5 lei
de la fiecare persoană matură pe
lună .
- pentru depozitarea deșeurilor evacuate cu mijloc de transport propriu la gunoiştea
autorizată - 120lei/ anual de familie ;
-pentru evacuarea unei remorci de deșeuri de la persoana fizică -150 lei/cursa ;
-evacuarea deșeurilor de la agenții economici cu remorca în baza contractului - 150
lei per/serviciu ;
-pentru transportarea și depozitarea deșeurilor la gunoiștea autorizată din localitate
de către agenții economici(unitățile comerciale) în mărime de 100 lei/anual .
-pentru agentul economic SA Zubrești, în contul plății anuale va acorda servicii cu
tractorul de grămădire a gunoiului la gunoiștile din localitate în bază de contract ;
– acordarea serviciilor cu muzică la ceremonii cu aparatura casei de cultură - 1500
lei per/ ceremonie.
2.Plata conform tarifelor stabilite ,se încasează numai de la persoanele care se
folosesc de serviciile prestate .
3.Controlul executării prezentei decizii se pune în seamă primarului d-nei Maria
Manoli .
Notă:
* Înregistrările de căsătorie se efectuiază între orele 08-00 şi 18-00 în sediul primăriei
.
**Se scutesc de plată pentru eliberarea diferitor adeverinţe
pensionarii ,
persoanele cu grad accentuat şi sever de invaliditate, şi familiile cu 4 şi mai mulţi
copii.
***Se scutesc de plată pentru comercializarea produselor și mărfurilor din unitățile
de transport producătorii locali .
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretar al Consiliului

Cîrlig Natalia

Republica Moldova

Республика
Молдова

Raionul Străşeni
Consiliul Local

Стрэшеньский район
Зубрештский
сельский

Zubreşti

Совет

D E C I Z I E nr. 8/14
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la examinarea cererii

Examinând cererea locuitoarei satului Zubreşti Harti Olesea , în temeiul art.
14 al.2 al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.436 din
28.12.2006 şi având avizul comisiei de specialitate , Consiliul local
DE C I D E :
1.Se acordă ajutor financiar unic cet.Harti Olesea Valeriu, în legătură cu
intervenția chirurgicală în sumă de _____ lei.
2.Se numește responsabil de executarea prezentei decizii d-na Golenco
Alexandra,contabil-șef.
3.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului d-nei Maria
Manoli.
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretarul Consiliului

Cîrlig Natalia

Республика

Republica Moldova
Молдова
Raionul Străşeni
Consiliul Local
Zubreşti

Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Совет

DECIZIE nr. 8/15
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la stabilirea străzii supuse
reparației ca urmare a lansării Programului
Guvernamental ,, Drumuri bune 2 pentru Moldova”
Examinînd informația primarului d-nei Maria Manoli și propunerile
consilierilor , în temeiul art. 14 alin. (2), lit. (e) a Legii R. Moldova privind
administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006, și avînd avizul pozitiv al comisiei
de specialitate , Consiul local Zubrești
DECIDE
1.Se stabilesc următoarele porțiuni de drum pentru reparația capitală în cadrul
lansării Programului Guvernamental ,,Drumuri bune 2 pentru Moldova”:
I.
II.
2.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului d-nei
Maria Manoli.
Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Președintele ședinței
Contrasemnez:
Secretar al consiliului

Cîrlig Natalia

Республика

Republica Moldova
Молдова
Raionul Străşeni
Consiliul Local

Стрэшеньский район
Зубрештский сельский

Zubreşti

Совет
DECIZIE nr. 8/3
din 29.11.2018
Proiect

Cu privire la stabilirea cotelor
impozitului pe bunurile imobiliare și
impozitul funciar
pentru anul 2019
În conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997;
Legea pentru punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XV din 16 iunie 2000, cu
modificările ulterioare; Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.07.2006; Legea
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legea privind finanțele
publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de
stat și recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006, având avizul pozitiv al comisiei de
specialitate Consiliul Local :
Decide:
1. Se aprobă cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, după cum
urmează:
Nr.
d/o
I

Obiectele impunerii

Cotele
concrete

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
Pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării
(conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal)
Bunurile imobiliare, inclusiv:

2.

cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri
aferente acestor bunuri);
garaje și terenurile pe care acestea sunt amplasate;

3.
4.

loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele.
Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele

5.

Bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau agricolă,
0,3%
inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și
loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele.
Cotele concrete la impozitul funciar
pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării
(conform Anexei nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul
fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

6.

Terenurile cu destinație agricolă:
1) toate terenurile, altele decît cele destinate finețelor și pășunilor:
a) care au indici cadastrali

1.

II

1,5lei
pentru 1
grad-hectar
-

b) care nu au indici cadastrali
2) Terenurile destinate finețelor și pășunilor:
a) care au indici cadastrali
b) care nu au indici cadastrali
3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri ect.)
7.

Terenurile din intravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturi de
pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către
autoritățile publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu și
distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri
intravilan) în localitățile rurale;
2) terenurile atribuite de către autoritățile 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);

0,75lei
pentru 1g/ha
115lei ha
suprafața
acvatică

1leu pentru
100m.p.

1leu pentru
100m.p.

3) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate.
8.

Terenurile din extravilan, inclusiv:
1) terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele
și pămînturile distruse în urma activității de producție,
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform
valorii estimate;
2) terenurile altele decît cele specificate la alin. 1), neevaluate de
către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

-

-

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare
pentru clădirile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv
aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani
după începutul lucrărilor de construcție neevaluate de către organele cadastrale în scopul
impozitării
(conform Anexei 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056
din16.06.2000 )
Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și alte
9.
bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale
conform valorii estimate, cu excepția celor prevăzute în pct. 10 și
pct.11, inclusiv:
0,2%din
a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de
costul
întreprinzător;
imobilului

10.

b) pentru persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a)
Pentru bunurile imobiliare, cu excepția celor prevăzute în pct. 9 și pct.
11, inclusiv:
a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de

11.

întreprinzător;
b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a).
Bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit
individuale) din localitățile rurale se stabilesc după cum urmează:
a) pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de
întreprinzător;
b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit. a)

0,2% din
costul
imobilului
Notă: În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale ale
persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de
proprietate, depășește 100m² inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile
imobiliare se majorează în funcție de suprafața totală, după cum urmează:
- de la 100 la 150m² inclusiv – de 1,5 ori;
- de la 150 la 200m² inclusiv – de 2 ori;
- de la 200 la 300m² inclusiv – de 10 ori;
- peste 300m –de 15 ori.
Construcție principală – construcție înregistrată cu drept de proprietate a
persoanei fizice, care au destinație de locuință și nu este antrenată în activitatea de
întreprinzător.

Pro-

, împotrivă -

, abținut -

Președintele ședinței
Contrasemnez:
Secretar al consiliului

Cîrlig Natalia

Республика Молдова
Стрэшеньский район
Зубрештский сельский
Совет

Republica Moldova
Raionul Străşeni
Consiliul Local
Zubreşti

D E C I Z I E nr. 8/1
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la aprobarea bugetului local
pentru anul 2019 în primă lectură
În temeiul art.14 al.2 lit.(n) a Legii R.Moldova nr.436 din 28.12.2006 privind
administarţia publică locală ,art.45 al Legii R.M. , Legea finanţelor publice şi
responsabilităţile bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 , a Legii R. Moldova
nr.397-XV din 16.10-2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare
, examenînd informaţia contabilului-şef al primăriei şi avînd avizul pozitiv al comisiei
de specialitate , Consiliul local
DECIDE:
1.Se precizează planul la compartimentul venituri în bugetul local pentru anul 2019
în sumă de 4660.2 mii lei.
2. Se precizează planul la compartimentul cheltuielii în bugetul local pentru anul
2019 în sumă de 4660.2 mii lei
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretar al Consiliului

Cirlig Natalia

Republica Moldova

Республика
Молдова

Raionul Străşeni
Consiliul Local

Стрэшеньский район
Зубрештский
сельский

Zubreşti

Совет

D E C I Z I E nr. 8/8
din 29.11.2018
Proiect
Cu privire la aprobarea bugetului local
pentru anul 2019 în lectura a doua
În temeiul prevederilor art.14 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 21 al Legii 397-XV din 16
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr. 181 din 25
iulie 2014 şi avînd avizul pozitiv al comisiei de specialitate, Consiliul

local

DECIDE:
1. Se aprobă indicatorii generali ai bugetului local pe anul 2019 (anexa nr. 1).
2.Se aprobă sinteza bugetului locall pe venituri pentru anul 2019 (anexa nr. 2).
3. Se aprobă sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2019 conform
clasificaţiei funcţionale şi clasificaţiei pe programe (anexa nr.3).
4.Se aprobă cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului local în
sumă de 3541.4 mii lei, inclusiv:
-

transferuri cu destinaţie generală - 841.3mii lei;

-

transferuri cu destinaţie specială – 2250.9 mii lei;

-

transferuri cu destinaţie special Fondul rutieră – 353.3 mii lei;

-

alte transferuri curente primate cu destinatiie generala-95.9 mii lei

5. Se aprobă efectivul limită al statelor de personal şi cheltuielile totale ale
instituţiilor publice finanţate de la bugetul local(anexa nr. 4).
6.Se aprobă mijloacele colectate preconizate spre încasare de instituţiile publice
finanţate de la bugetul locall din executarea lucrărilor, serviciilor prestate contra
plată ( în anexa nr. 5).

7. Se aprobă cuantumul Fondului de rezervă al bugetului local în mărime de 35,0
mii lei, care va fi utilizat în conformitate cu Regulamentul aprobat.
8. Contabilul -șef al primăriei d-na Golenco Alexandra se abilitează cu dreptul de a
preciza planurile de finanţare a ordonatorilor secundari de credite, în limita alocaţiilor
anuale, cu aprobarea în prealabil a primarului.
9.Contabilul - șef al primăriei d-na Golenco Alexandra să analizeze situaţia financiară
şi să prezinte Consiliului

local rapoarte privind executarea bugetului

local pe

semestrul întîi, nouă luni ale anului în curs şi pe anul de gestiune, să întreprindă
acţiuni concrete privind consolidarea disciplinei financiare.
10. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii Comisia consultativă de specialitate

pentru activități economico-

financiare,social-culturale..
11.Prezenta decizie întră în vigoare la 01 ianuarie 2019 şi urmează a fi adusă la
cunoştinţa Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional,Inspectoratului Fiscal pe rl Străşeni,şi contribuabililor în termen de 10 zile din momentul adoptării .

Preşedintele şedinţei
Contrasemnez :
Secretar al Consiliului

Cirlig Natalia

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului local Străşeni
nr. 8/8 din 29.11.2018

Indicatorii
generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2019
Denumirea

Cod

Suma,

Eco

mii lei

I. Venituri, total

3541.4

inclusive transferuri de la bugetul de stat

1. Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi

191130

841.3

191111

2250.9

bugetele locale de nivelul II

2. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat
şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar,
secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

3. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi

191113

bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

4. Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi

191112

bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

5. Transferuri curente primite cu destinație specială Fondul rutier

191216

353.3

6.

191239

95.9

II. Cheltuieli, total

3541.4

III. Sold bugetar
IV. Sursele de Finanţare, total

Secretarul Consiliului local

3541.4

Natalia Cirlig

Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului local
nr. 8/8 din 29.11.2018

Veniturile bugetului LOCAL pe anul 2018
Denumirea

I.

Cod
Eco (k6)

Suma,
mii lei
546.8

111110,111121
111130

546.8

Impozite pe venit

Impozit pe venitul persoanelor fizice

95,6

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

II.

Taxa pentru apă
Taxa pentru lemnele eliberate pe picior
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova

114611
114613
114633

90,0

Taxa de organizare a licitatiilot si loteriilor unit[tilor administrativ-teritoriale

142211

2,5

Taxa pentru certificare de urbanizm si autorizarile de constructii sau desfiintare

142215

0,1

Plata pentru locatiunea patrimoniului public

142252

3,0

III.

155.4

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu exceptia gospodariilor
taranesti de feermieri
Impozitul funciar pe ternurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti
defermieri
Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie de cit cea agricola

113110

83,9

113120

30,3

113130

13,8

Impozit funciar de la persoanele fizice

113140

24.8

Impozit funciar pe pasuni si fiunete

113150

2,6

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

Impozite imobiliare
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice
Impozit pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice
Impozit pe bunurile imobiliare achitat de aatre persoanele fizice cetatenilor din
valoarea estimata
113300 Inpozite pe proprietate cu caracter ocazitional
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional

47,0

IV.

Taxe prntru servicii speciale
Taxe pentru amenajarea teritporiului
Taxe pentru unitatile comerciale si sau prestatii servicii
Taxa pentru salubrizare
Taxa pentru patenta de întreprinzător
VI Renta

113210
113220
113230
113240

16,0
20,0
8.0
3,0

113313

3,0
3,0
56.0

V.

114412
114418
114426
114522

25,0
26,0
5,0
33,0

Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata la bugetul local de nivelul
VII Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata( plata parintilor)
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public
VIII Amenzi pentru incalacarea traficului rutier
Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Polotiei pentru
incalacarea traficului rutier constante cu ajutorul mijloacelor audio –foto vidio
IX Taxe si plati administrative
X Alte venituri incasate de la bugetele lopcale
Alte venituri incasate de la bugetele lopcale
VENITURI ÎN TOTAL

VI.

141522
142310
142320
143130

145142

33,0
158
125,00
33,0
6,0
6,0

18,0
18,0
1118.8
3541.4

TRANSFERURI

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi
bugetele locale de nivelul II
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de stat şi
bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar
general, special şi complimentar (extraşcolar)
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191231

841.3

191111

2250.9

Transferuri curente primite cu destinație specială Fondul rutier

191216

353.3

191239

95.9

TOTAL GENERAL VENITURI

Secretarul Consiliului local

191112

4660.2

Cirlig Natalia

Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului local Zubrești

nr. 8/8 din 29.11.2018
Resursele și cheltuielile bugetului localconform clasificației funcționale și programe
pe anul 2019
Aprobat
Denumirea
Cod
proiect modificare precizat
4660.2
Cheltuieli recurente, în total
cheltuieli de perrsonal,în total
Investiții capitale,în total
958,3
Grupa principală 1
Resurse, total
958,3
Resurse generale
1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
2
Chletuieli, total
Exercitarea guvernării
0301
869.7
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării
0301
182.3
Datoria externă a autorităţilor publice locale
1703
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal
0501
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție
0802
35,0
2,3
Grupa principală 2
Resurse, total
2,3
Resurse generale
1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
2
Chletuieli, total
2,3
Servicii de suport în domeniul apărării naționale
Grupa principală 4
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Chletuieli, total
Vinzarea terenurilor
Dezvoltarea drumurilor
Politici şi management în domeniul geodeziei,
cartografiei şi cadastrului
Grupa principală 6
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Chletuieli, total
Dezvoltarea de locuinţe şi gospodăriei comunale
Serviciilor comunale apă
Grupa principală 7
Resurse, total
Resurse generale

3104
1
2
5009
6402

2,3
303.3
303.3

-50,0
-50,0
353.3

6901
389.2
1
2
7502
7502
7503
1

299.2
90,0

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Chletuieli, total
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii
sănătății
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul
ocrotirii sănătății
Grupa principală 8
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Chletuieli, total
Politici şi management în domeniul culturii
Dezvoltarea culturii
Sport
Tineret
Grupa principală 9
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Chletuieli, total
Educație timpurie
Învățămînt gimnazial
Învățămînt special
Învățămînt liceal
Servicii generale în educaţie
Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați
Curriculum
Grupa principală 10
Resurse, total
Resurse generale
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare
Chletuieli, total

2
8018
8019
1
2
8501
8502
8602
8603
1
2
8802
8804
8805
8806
8813
8814
8815

452.2
15,3
10,0
2400.9

2400.9
2400.09

1
2
-

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale
Protecţie a familiei şi copilului

9001
9006

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale
Protecţie socială în cazuri excepţionale

9010
9012

Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
Protecția socială a unor categorii de cetățeni

9013
9019

Secretarul Consiliului local

477,5

Cirlig Natalia

Anexa 4
la decizia CL Zubrești nr.8/8 din 29.11.2018

Efectivul
limită al statelor de personal şi cheltuielile totale ale instituţiilor publice finanţate de la
bugetul local
Primăria
Funcția
Primar
Secretarul consiliului
Contabil -șef
Specialist
Contabil
Șofer
Îngrigitor încăperi de serviciu
Muncitor auxiliar
Șef de grădiniță
Educator metodist
Educator
Conducător muzical
Asistent medical
Intendent
Muncitor auxiliar
Spălătoreasă
Lengereasă
Ajutor de educator
Bucătar
Bucătar auxiliar
Dădacă
Paznic
Responsabil CG
Operator gaze
Director
Conducător artistic
Acompaniator
Conducător fanfară
Îngrigitor încăperi
Bibliotecar-șef
Îngrigitor încăperi

Nr.de unități
1
1
1
4
1
1
0,5
1
Grădinița de copii
1
0,5
9,3
0,875
0,75
1
0,5
1,75
0,5
5,75
1
1
1,3
2
0,25
1,5
Casa de cultură
0,5
2,5
0,5
0,5
1
Biblioteca publică
1
0,5

Secretarul Consiliului local

Cheltuielile totale/mii lei

1087.00

2400.9

307.1

145,1

Natalia Cirlig

Anexa nr. 5
la Decizia Consiliului local Zubrești nr.8/8
din 29.11.2018

MIJLOACE COLECTATE
încasate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local
din executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată

Suma anuală,
Nr.

Instituţiile publice
(mii lei)

1
1

2
Mijloace de la plata părinţilor școala primară,

3
120.0

grădiniţă
2

Casa de cultură Zubrești

5,00

3

Aprovizionarea cu apă

90,00

4

Arenda încăperilor la grădiniță

33,00

Total

248,00

Secretarul Consiliului local

Cirlig Natalia

