REPUBLICA

MOLDOVA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU

CONSILIUL ORĂŞENESC VATRA

DECIZIE
11.12.2020
„Cu privire la aprobarea bugetului oraşului
Vatra pentru anul 2021, lectura I ”

nr.5.2.1

Ca urmare a examinării materialelor referitoare la bugetul oraşului Vatra pentru anul 2021,
ţinînd cont de prevederile art.24, 25, 47, 55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale nr.181 din 25.07.2014, art.20 al Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003
„Privind finanţele publice locale”, Ordinului Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015 cu privire
la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, art. 289,
art.297, Titlul VI „impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlul VII „taxele locale” din Codul Fiscal nr.
1163-XIII din 24.04.1997, Hotărîrea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 „cu privire la desfăşurarea
comerţului cu amănuntul”, în temeiul art.14 alin.2 lit.a, n), art. 19 alin. 4) din Legea Republicii
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul oraşului
Vatra
DECIDE:
1.Se aprobă bugetul oraşului Vatra pentru anul 2021 la partea de venituri în sumă de 16363,0 mii
lei, la partea de cheltuieli în suma de 16363,0 mii lei .
2.Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului oraşului Vatra se prezintă în
anexa nr.1.
3.Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr.2.
4.Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul local conform anexei nr.3,
3.1,3.2
5.Sinteza cheltuielilor fundamentale pe programe și performanță în anexele nr.4.
6.Se aprobă fondul de rezervă a bugetului or.Vatra, în sumă de 170.0 mii lei, se prezintă în anexa
nr.4.11
7.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către primăria
or.Vatra/instituţiile bugetare, se prezintă în anexa nr.5.
8.Se aprobă efectivul limită al statelor de personal din autorităţile bugetare finanţate de la buget,
conform anexei nr.6
9.Se permite ordonatorului principal de credite, primarului oraşului Vatra, dlui Denis Danila să
modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice în cadrul aceleiaşi funcţii în
cadrul unui suprogam, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru
investiţii capitale şi a transferurilor intrabugetare.
10.Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina primarului oraşului Vatra, dl
Denis Danila şi contabilului şef, dl Voloşin Alexandru
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnat:
Secretarul interimar al Consiliului
Contabil şef

Grossu-Brumă Tatiana
Alexandru Voloşin

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare
ale bugetului oraşului Vatra pe anul 2021
Denumirea
I. Venituri, total
Inlusiv transferuri de la bugetul de stat
II. Cheltuieli, total
Transferuri curente primite cu destinaţie
generală între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul I
Transferuri curente primite cu destinaţie
specială între bugetul de stat şi bugetele
locale de nivelul I pentru învăţămîntul
preşcolar, primar, secundar, general, special
şi complementar (extraşcolar)
Transfer cu destinaţie specială pentru
infrastructura drumurilor locale

Contabil şef

Contrasemnat:
Secretarul interimar al Consiliului

Cod Eco

191231

Suma, mii lei
16363,0
4824.9
16363,0
455,6

191211

3938,3

191216

431,0

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului or.Vatra
nr.5.2.1din 11.12.2020

Taxele locale
informativ

- impozitul funciar ale persoanelor juridice şi fizice
113161
înregistrate în calitate de întreprinzător
- impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice
113210
- impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către
persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de
113230
întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor
imobiliare
- impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către
persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimata (de piaţă) a 113240
bunurilor imobiliare
- Impozit privat încasat in bugetul local de nivelul I
113313
- taxa pentru amenajarea teritoriului
114412
- taxa pentru dispozitivele publicitare
114415
- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
114418
prestări servicii
114416
-taxa pentru parcare
114423
-taxa pentru aplicarea simbolicii locale
114522
- taxa pentru patenta de întreprinzător

Venituri, cheltuieli
de bază

I. Venituri, total
1. Venituri proprii

16363,0
11538,1

10836.6
11000,1

538,0
538,0

35.0

35.0

64,0

64,0

811,0

811,0

200.0

200.0

0.1
145.0
25.0
300.0

0.1
145.0
25.0
300.0

145.0
25.0
300.0

67.0
1.0

67.0
1.0

67.0
1.0

Total

Denumirea

Cod eco

Componenţa veniturilor bugetului oraşului Vatra pe anul 2021

- taxa pentru apă

114611

- arenda terenurilor cu alta destinaţie decît cea agricola
încasata in bugetul local de nivelul I
- plata pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de
construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul I
- Amenzi si sancţiuni contravenţionale încasate in bugetul
local de nivelul I
2. Impozit pe venit
- Impozit pe venitul reţinut din salariu

141533

1000.0

1000.0

142215

5.0

5.0

111000
111110

8496.0
8494.0

8496.0
8494.0

Impozit pe venit de la persoane fizice ce desfăşoară
activităţi în domeniul comerţului
Venituri colectate, total
-încasări de la prestarea serviciilor cu plata
-plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public
Transferuri - total
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

111124

2.0

2.0

142310
142320

360.0
290.0
70.0
4824.9

385,0
315,0
70,0
4824,9

191231

455,6

-

143130

Transferuri curente primite cu destinaţie specială
între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I
pentru învăţămîntul preşcolar, primar, secundar,
general, special şi complementar (extraşcolar)
Transferuri cu destinaţie specială pentru
infrastructura drumurilor
Contabil şef

Contrasemnat:
Secretarul interimar al Consiliului

191211

3938,3

191216

431,0

Alexandru Voloşin

Grossu Brumă Tatiana

Anexa nr.3
la decizia Consiliului or.Vatra
nr.5.2.1 din 11.12.2020

Cotele impozitului funciar şi a bunurilor imobiliare
a oraşului Vatra pe anul 2021
Nr.
d/o
1
1.

2.

3.

Denumirea
Cod Eco
impozitelor
2
3
Impozit funciar pe
terenurile cu
destinaţie agricolă 113110
cu excepţia
impozitului de la
gospodăriile
ţărăneşti (de
fermieri)

Impozit funciar pe
terenurile cu altă
113130
destinaţie decît
cea agricolă

Impozitul pe
bunurile
imobiliare
113230
achitate de către
persoanele
juridice şi fizice
înregistrate în
calitate de
întreprinzător –
din valoarea
estimată (de piaţă)
a bunurilor
imobiliare

Obiectul impunerii şi baza
impozabilă
4
1. Terenurile cu destinaţie
agricola:

Cota impozitului
5

a) toate terenurile agricole, fără
gospodărie ţărănească:
- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali

1,5 lei pentru 1gradhectar
110 lei pentru 1 hectar

b) terenuri ocupate de obiecte
acvatice ( iazuri, lacuri etc.)

115 lei pentru 1 hectar
de suprafaţă acvatică

2. Terenurile din extravilan pe
care sunt amplasate clădiri şi
construcţii, carierile şi pămînturile
distruse în urma activităţii de
producţie, neevaluate de către
organele cadastrale teritoriale,
conform valorii estimate.

350 lei pentru 1 hectar

3. Terenurile din extravilan, altele
decît cele specificate în pct.2,
70 lei pentru 1 hectar
neevaluate de către organele
cadastrale teritoriale conform
valorii estimate
a) terenuri agricole
-

care au indici cadastrali

-

care nu au indici
cadastrali

1. Bunurile imobiliare cu altă
destinaţie decît cea locativă sau
agricolă, exceptînd garajele şi
terenurile pe care acestea sunt
amplasate şi loturile întovărăşirilor
pomicole cu sau fără construcţii
amplasate pe ele.

1,5 lei pentru 1 gradhectar
110 lei pentru 1 hectar

0,3 % din baza
impozabilă a bunurilor
imobiliare

4.

Impozit pe
bunurile
imobiliare achitat 113240
de către
persoanele fizice –
din valoarea
estimată (de piaţă)
a bunurilor
imobiliare

1. Bunurile imobiliare (conform
art.280 din Codul Fiscal), inclusiv:
- cu destinaţie locativă
(apartamente şi case de locuit
individuale, terenuri aferente
acestor bunuri)
- pentru garajele şi terenurile pe
care acestea sunt amplasate
- loturile întovărăşirilor pomicole
cu sau fără construcţii
2. Bunurile imobiliare cu altă
destinaţie decît cea locativă
(apartamente şi case de locuit
individuale, care aparţin persoanelor
fizice) neevaluate de către OCT
conform valorii estimate
3.Terenuri agricole cu construcţii
amplasate pe ele

Contabil şef
Specialist fiscal
Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

0,05 % din baza
impozabilă a bunurilor
imobiliare

0,05 % din baza
impozabilă a bunurilor
imobiliare
0,05 % din baza
impozabilă a bunurilor
imobiliare
0.1 % din costul
bunurilor imobiliare

0,1 % din baza
impozabilă a bunurilor
imobiliare

Alexandru Voloşin
Șicova Tatiana
Grossu-Brumă Tatiana

Anexa 3.1
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale
ce se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Vatra pentru anul 2021
Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Cod

Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al
salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor
în cazul în care aceştia activează în
întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi
în efectivul trimestrial de salariaţi

Taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau de
prestări servicii

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ
şi/sau de prestări servicii de deservire
socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor şi
serviciilor prestate
Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului
publicitare

114418

Suprafaţa parcării

114416

Venitul din vînzări ale produselor fabricate
cărora li se aplică simbolica locală

114423

Taxa pentru
dispozitivele
publicitare
Taxa pentru parcare
Taxa de aplicare a
simbolicii locale

114412

114415

Contabil şef

100 lei anual –
pentru fiecare salariat
şi/sau fondator al
întreprinderii, în cazul
în care acesta
activează în
întreprinderea
fondată, însă nu este
inclus în efectivul
trimestrial de salariaţi
Conform anexei 3.2

400 lei
anual pentru fiecare
metru pătrat
10 lei anual pentru
fiecare metru pătrat
0.1%

Alexandru Voloşin
Șicova Tatiana

Specialist fiscal
Contrasemnat:
Secretar
interimar al Consiliului

Cota taxei

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.3.2
la decizia Consiliului or.Vatra
nr.5.2.1 din 11.12.2020

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
ce se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Vatra pentru anul 2021
Nr.
d/o
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii din or.
Vatra
Centre comerciale, case de comerţ, magazine universale cu
suprafaţa comercială:
- pînă la 500 m.p
- de la 501 m.p
Magazine, depozite, farmacii, pavilioane, hale, secţii de producere
cu suprafaţa comercială
- pînă la 20,00 m. p.
- de la 20,01 m. p. pînă la 50,0 m. p.
- de la 50,01 m. p. pînă la 100,0 m. p.
- de la 100,01 m. p. pînă la 200 m. p.
- de la 200,01 m. p. pînă la 400 m. p.
- de la 400,01 m. p. pînă la 600 m. p.
- mai mult 600,1 m. p.
- depozit de flori
Unităţi de comerţ ambulant:
Tarabe (tejghele)
Tonete, cărucioare, frigidere, cisterne, standuri şi automate
comerciale e. t. c.
Automagazine, remorci (unitate mobilă)
Gherete, care comercializează:
- produse alimentare (fără băuturi alcoolice şi tutun)
- produse alimentare cu băuturi alcoolice şi tutun
- mărfuri nealimentare
- produse din alimentaţia publică
- flori
- articole din tutun
Gherete de prestări servicii
Restaurante
- pînă la 50 locuri
- de la 51 locuri pînă la 100 locuri
- mai mult de 101 locuri
Sală de festivităţi
Cafenele:
- pînă la 50 de locuri
- 51 de locuri şi mai mult
Cantina şi bufet:
- ce deservesc instituţii de învăţămînt preuniversitar şi
universitar, curative, populaţia la locul de muncă
- de tip deschis
Baruri:
- pînă la 30 de locuri
- mai mult de 31 de locuri
- disco-bar
- discoteca
Cafenea de vară cu capacitatea:
- pînă la 20 de locuri

Cota taxei

20 lei/m.p
15 lei /m.p

1500 lei
2500 lei
3100 lei
4000 lei
4200 lei
4700 lei
5100 lei
3000 lei
1000 lei
1500 lei
3000 lei
2000 lei
3500 lei
2500 lei
3000 lei
3000 lei
12000 lei
3000 lei
7000 lei
9000 lei
11000 lei
12000 lei
3000 lei
3500 lei
1000 lei
2000 lei
3700 lei
4200 lei
8000 lei
7000 lei
2000 lei

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

- de la 21 pînă la 50 locuri
- mai mare de 51 locuri
Terase de vară amplasat pe teren privat/arendat cu capacitatea:
- pînă la 20 de locuri, inclusiv
- mai mult de 20 de locuri
Staţii de alimentare cu combustibil/gaz lichifiat
Frizerii
Cabinete, saloane cosmetice şi de întreţinere corporală
Centre de agrement, complex sportiv
Sală de antrenament, sală cu utilaj sportiv
Bază de odihnă
Bazin de înot
Saune
Unităţi de curăţare chimică şi vopsire, spălătorii
Spălătorii auto
Centre şi staţii de asistenţă tehnică a automobilelor
Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi balansare
Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto şi a
aparatajului audio
Săli de biliard, bowling
Servicii biliard în cadrul unităţilor de alimentaţie publică
Sală (local) cu automate de jocuri de noroc cu cîştiguri în bani
Intermedieri în comerţ
Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată
Comerţ ambulant în zona de agrement şi pe teritoriul or.Vatra:
- 1 zi – pers. juridică
- 1 zi – pers. fizică

3000 lei
4000 lei
3000 lei
6000 lei
10000 lei
500 lei/ locul de muncă
700 lei/ locul de muncă
5000 lei
1500 lei
10000 lei
3000 lei
6000 lei
2500 lei
3000 lei / boxa
3500 lei
3000 lei
1100 lei
2000 lei
2000 lei
5000 lei
4000 lei
3000 lei
400 lei
50 lei

*Notă: 1. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se aplică în funcţie de genul de
activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa comercială ocupată de
unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi serviciilor
prestate, regimul de activitate, indicate în notificarea depusă la autoritatea administraţiei publice locale.
2. Mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se majorează după cum
urmează:
2.1 pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii cu programul de lucru prelungit (după ora
23.00 – coordonare prealabilă cu administraţia publică locală) se majorează cu 30% faţă de taxa
stabilită.
2.2 pentru unităţile comerciale în care se comercializează băuturi alcoolice şi tutun – 30 % faţă de
taxa stabilită.

Contabil şef
Specialist fiscal
Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Alexandru Voloşin
Șicova Tatiana
Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Sinteza cheltuielilor fundamentale pe programe şi performanţă
Codul
Descriere

Grupa
principală

1
Cheltuieli, total
Executivul şi seviciile de suport
Exercitarea guvernării
Managementul finanţelor publice
Domenii generale de stat
Gestionarea fondurilor de rezervă
şi de intervenţie
Administrarea patrimoniului de
stat(realizarea terenurilor)
Amenajarea orașelor și satelor
Dezvoltarea comunală şi
amenajare
Apă și canalizare
Cultura, sport, tineret, cultele şi
odihna, inclusiv:
Biblioteca
Tineret şi sport
Activităţi sportive, inclusiv
Tineret
Învăţămîntul
Educaţie timpurie - Grădiniţa
Servicii generale în educaţie
Protecţia socială
Asistenţa socială a persoanelor cu
necesităţi speciale
Infrastructura drumurilor

Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

2

Grupa

3

Sub
grupa

4

program

Sub
program

Suma (mii) lei

5

6

7
16363,0
2556.5
2556.5

03
01

1

1

01

9

03
05
08
08

01

6

02

170.0

04

1

1

50

09

-10.0

170.0

75

06

2

0

06

3

0

5782,1

75

02

3790,1

75

03

1992,0

85

08

2

1038,1

0

85

02

140,5

02

03

847,6
50.0

08

1

2

86
86

08

1

3

86

6287.6
09

1

1

88

10

107,7

02

431,0

10

1

2

90
90

04

4

4

64

02

6287.6

107,7,

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.1
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.20

Exercitarea guvernării 01 – 03 - 01 – 00005 pentru anul 2021
Primăria oraşului Vatra
Denumirea
Remunerarea muncii
Salarizarea lucrătorilor netitulari
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Eco k6
211100
211200
212100

Suma, mii lei
786,5
525,2
380,4

Energia electrică
Gaz
Apă şi canalizare
Servicii informaţionale
Servicii de telecomunicaţii
Servicii de transport
Servicii de reparație curentă
Formare profesională
Deplasări de serviciu în interiorul ţării (în baza
foii de traseu)
Servicii editoriale
Servicii poştale
Servicii neatribuite altor aliniate
Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de
muncă achitate din mijloacele financiare ale
angajatorului
Alte chectuieli în bază de contract cu persoane
fizice
Alte cheltuieli curente
Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului
Procurarea combustibilului, carburanţi şi
lubrifianţi
Procurarea pieselor de schimb
Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
rechizitelor de birou
Procurarea îmbrăcămintei,încălțămintei
Procurarea altor materiale
Reparaţii capitale ale clădirilor
Maşini şi utilaje
Procurarea altor mijloace fexe

222110
222120
222140
222210
222220
222400
222500
222600
222710

30.0
25.0
15.0
30.0
8.0
10.0
20,0
5,0
10.0

222910
222980
222990
273500

1.0
3.0
260.0
5.0

281600

13,0

281900
316110
331110

39.0
10.0
35.0
30.0
10,0
30.0

331110
332110
336110
338110
339110
311120
314110
318110

10,0
30.0
220,0
40.0
5,4
2556.5

TOTAL, cheltuieli
Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.2
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.1.1 din 11.12.2020

Grădiniţa creşă nr.193 01 – 88 - 02 – 00199 pentru anul 2021
Denumirea
Remunerarea muncii (angajaţilor conform statelor
de personal)
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Eco k6
211100

Suma, mii lei
2510,5

212100

727,6

Energia electrică
Gaz
Apă şi canalizare
Servicii informaţionale
Servicii de telecomunicaţii
Reparație curentă
Formare profesională
Deplasări de serviciu în interiorul țării
Servicii editoriale
Servicii poștale
Servicii neatribuite altor aliniate
Compensații
Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de
muncă
Remunerarea muncii (bucătarii)
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
(bucătarii)

222110
222120
222140
222210
222220
222500
222600
222710
222910
222980
222990
272500
273500

130.0
240.0
60.0
4.0
1.0
10,0
6.0
1,5
6.0
4,0
20.0
34,0
15.0

211180
212100

120,9
35,1

Procurarea maşinilor şi utilajelor
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte,
încălţăminte
Reparaţii
Procurarea uneltelor, sculelor şi inventarului
Procurarea pieselor de schimb
Procurarea medicamentelor
Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
rechizite de birou
Procurarea materialelor de construcții

314110
338110

100.0
21.0

311120
316110
332110
334110
336110

1230.0
50.0
7,0
7.0
50.0

337110

16,0

Procurarea altor materiale
Procurarea produselor alimentare

339110
333110

30.0
851,0
6287,6

TOTAL, cheltuieli
Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.3
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Asistenţa socială cu necesităţi speciale 10 – 90 - 10 - 00326
pentru anul 2021
Primăria oraşului Vatra
Denumirea
Eco k6
Suma, mii lei
Remunerarea muncii
211100
72.6
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
212100
21,1
Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă achitată din mijloacele financiare ale
angajatorului

273500

1.0

Procurarea combustibilului, carburanţilor şi
lubrifianţilor
Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
rechizite de birou
Procurarea altor materiale

331110

4.0

336110

3.0

339110

6.0

TOTAL, cheltuieli

107,7

Contabil şef
Contrasemnat
Secretar interimar al Consiliului

Alexandru Voloşin
Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.4
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Dezvoltarea în domeniul culturii Biblioteca – 00 – 85 – 02 - 00231
pentru anul 2021
Denumirea
Eco k6
Suma, mii lei
Remunerarea muncii
211100
77,9
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
212100
22,6
Servicii informaţionale
Servicii de telecomunicaţii
Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de
muncă achitate din mijloacele financiare ale
angajatorului
Procurarea altor mijloace fixe
Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi
rechizite de birou
TOTAL, cheltuieli
Contabil şef
Contrasemnat
Secretar interimar al Consiliului

222210 222210
222220
273500

318110
336110

6.06.0
1.0
1.0

30.0
2,0

140,5
Alexandru Voloşin
Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.5
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Dezvoltarea în domeniul culturii – tineret şi sport 03 – 86 – 03 - 00239
pentru anul 2021
Denumirea
Servicii neatribuite altor aliniate

Eco k6
222990

TOTAL, cheltuieli

Suma, mii lei
50.0
50.0

Contabil şef

Alexandru Voloşin

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.6
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.202

Dezvoltarea în domeniul culturii – acţiuni sportive – 02 – 86 – 02 - 00230
pentru anul 2021
Denumirea
Servicii neatribuite altor aliniate
Reparaţia capitală ale construcţiilor speciale
TOTAL, cheltuieli

Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Eco k6
222990
312120

Suma, mii lei
20.0
827,6
847,6

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.7
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Dezvoltarea comunală şi amenajare 06-75-02-00333 pentru anul 2021
Denumirea
Servicii neatribuite altor aliniate
Cheltuieli capitale pentru lucrări
topografogeodezice, de cartografie şi cadastru
Pregătirea proiectelor
Resistematizarea încăperilor a etajului superior
destinat pentru ateliere, în vederea amplasării
unor apartamente din str.Ştefan Vodă nr.41,
or.Vatra

Eco k6
222990
282100

Suma, mii lei
1500.0
60.0

319240
319210

200.0
2030,1

TOTAL, cheltuieli

3790,1

Contabil şef

Alexandru Voloşin

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.8
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2 .1din 11.12.2020

Mijloace băneşti din privatizarea terenurilor proprietate publică a UAT
pentru anul 2021
Denumirea
Realizarea terenurilor

Eco k6
371210
TOTAL, cheltuieli

Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Suma, mii lei
-10.0
-10.0

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.9
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Infrastructura drumurilor 04-64-02-00395 pentru anul 2021
Denumirea
Infrastructura drumurilor

Eco k6
312120

Suma, mii lei
431,0

TOTAL, cheltuieli

431,0

Contabil şef

Alexandru Voloşin

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.10
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Apa și canalizarea 06 -75-03-00319 pentru anul 2021
Denumirea
Instalații de construcții în curs de execuție
TOTAL, cheltuieli

Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Eco k6
319230

Suma, mii lei
1992.0
1992.0

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.4.11
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2020

Gestionarea fondului de rezervă 01-08-02-00020 pentru anul 2021
Denumirea
Gestionarea fondului de rezervă
TOTAL, cheltuieli

Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Eco k6
222990

Suma, mii lei
170.0
170.0

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.5
la decizia Consiliului or.Vatra
nr. 5.2.1 din 11.12.2019

Nomenclatorul tarifelor
serviciilor prestate de instituţiile publice,
finanţate de la bugetul oraşului Vatra pentru anul 2020
Nr.
d/o

Denumirea serviciilor

1

Eliberarea deciziei Consiliului or. Vatra (cu privire la atribuirea
lotului de pămînt, transmiterea în proprietate, înstrăinarea terenului şi
altele), pentru persoane juridice
Perfectarea contractului de vînzare-cumpărare şi locaţiune (arendă)
pentru persoane juridice
Verificarea dosarului tehnic la întocmirea planului geometric, pentru
persoane juridice
Verificarea dosarului tehnic de formare a bunului imobil, pentru
persoane juridice
Perfectarea planului de situaţie, planul lotului, pentru persoane
juridice
a) Planul de încadrare conform planului general existent
b) Planul de încadrare a terenurilor noi alocate
Recepţia construcţiilor:
a) caselor de locuit pînă la100 m. p. (pers. fizice)
b) caselor de locuit de la 100 m. p. pînă la 200 m. p. (pers.fizice)
c) caselor de locuit de la 200 m. p. pînă la 300 m. p. (pers. fizice)
d) caselor de locuit (blocuri locative ) mai mult de 300 m. p. (pers.
juridice)
e) construcţiilor cu altă destinaţie (pers. juridice)
Perfectarea autorizaţiilor de schimbare a destinaţiei in alta destinaţie
comercială.
Certificat de urbanism (case particulare, construcţii accesorii)
- alte tipuri de construcţii:
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 1000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 5000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 10000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 20000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 30000 m2

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

Autorizaţii de construire/desfiinţare (case particulare, construcţii
accesorii)
- alte tipuri de construcţii:
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 1000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 5000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 10000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 20000 m2
 cu suprafaţa totală construită de pînă la 30000 m2
Modificarea/reperfectarea autorizaţiei de amplasare a dispozitivului
publicitar:
- la 3 zile
- la 10 zile
Oficierea solemnă a căsătoriei în incinta Primăriei:
- în zile de lucru

Costul
serviciilor,
lei
50

200
50
50

100
100
100
200
300
3x1m. p.
1x1 m. p.
500
100
500
1000
2000
3000
4000
100

1000
3500
6000
10000
15000

100
50
500

-

în zile de odihnă

750

Urgentarea oficierii căsătoriei:

12

- la 3 zile
- la 5 zile
- la 10 zile
Pentru înmormîntare la cimitirul din teritoriu:
- a persoanelor cu domiciliul în or.Vatra
- a persoanelor fără domiciliul în or.Vatra
Pentru rezervarea locurilor de înmormîntare

Contabil şef

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

1500,00
1250,00
1000,00
300,00
500,00
300,00

Alexandru Voloşin

Grossu-Brumă Tatiana

Anexa nr.6
la decizia Consiliului or. Vatra
nr. 5.2 .1 din 11.12.2020

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice
finanţate de la bugetul oraşului Vatra pentru anul 2021
Nr.
d/o

1.

2.

Denumirea

Exercitarea guvernării
Unităţi de state
Primar
Secretarul Consiliului
Contabil şef
Specialist (încorporare şi
protecţie civilă)
Specialist (fiscal)
Specialist (relaţii cu
publicul)
Specialist (cadastral)
Specialist (planificare)
Conducător auto
Paznici
Deridicătoare
Arhitect
Jurist
Specialist în probleme cu
achiziţii
Contabil principal
Contabil principal
Contabil superior
Cazangerist
Educaţie timpurie –
Grădiniţa nr.193
Unităţi de state
Conducător studii
superioare
Educator + conducător
muzical + metodist
Educatori (metodist în
învăţămînt general)
Conducător muzical
Metodist
Total unităţi – personal
auxiliar
Ajutor de educator
Dădacă
Lingereasă
Spălătoreasă
Bucătar
Spălătoreasă de veselă

Efectivul
de
personal
unităţi
12
1
1
1
1
1
0.5
1
0.5
1
3
1

Salariul lunar
(total/lei )

Efectivul de
personal
unităţi
suplimentare
8.5

0.5

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

45,5
1
19,25
17.0
1,25
1.0
25,25
7,5
3.0
1,0
1.75
2.0
1,0

Salariul lunar
(total/lei)

3.

4.

Şef de gospodărie
Magazinier
Paznici
Măturător
Muncitor
Asistentă medicală
Persoana responsabilă
pentru exloatarea
cazanului
Dezvoltarea în
domeniul culturii –
Biblioteca
Total unităţi de state
Şef bibliotecă
Deridicătoare
Total unităţi de state
Asistenţa socială
Asistent social

1.0
1,0
3.0
1.0
1,0
1,0
1.0

1.5

1.0
0.5
1
1

Contabil şef

Sp. Planificare

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului

Alexandru Voloşin
Roșioru Ana

Grossu-Brumă Tatiana

