REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHISINĂU
COMUNA TRUŞENI
9

CONSILIUL COMUNAL TRUŞENI
04499433

DECIZIE

Nr.1/1

din04.02.2022

Privind modificarea şi completarea
deciziei nr. 8/4 din 30.12.2021 ”Cu privire
la aprobarea bugetului comunei
Truşeni pentru anul 2022 în lectura a Il-a”
în temeiul art.28(2) lit.a) din Legea nr.397/2003 Cu privire la finanţele publice
locale, în temeiul art,14(2) lit.n) al Legii nr.436/2006 privind adminisraţia publică
locală, decizia Consiliului comunal Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la
aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2022 în lectura a II-a”, Consiliul
comunal Truşeni DECIDE:
1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 3 din decizia Consiliului comunal
Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni
pentru anul 2022 în lectura a II-a”, şi va avea următorul conţinut:
Anexa nr.3 la decizia
Consiliului comunal
Truşeni nr. 8/4 din
30.12 2021.
Cotele impozitelor funciare şi imobiliare pentru anul 2022

1.

Denumirea impozitelor

Articol/
Aliniat

Obiectele impunerii

Im pozitul fu n ciar al
perso an elo r ju rid ic e şi
fizice, înregistrate în
calitate de întreprinzător

113161

a) toate terenurile agricole,
cu excepţia G ospodării
Ţ ărăneşti.
- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali
T erenuri ocupate de
o b iecteacvatice (iazuri,
lacuri)

113161

2.

Im pozitul funciar al
persoanelor ju rid ic e şi
fizice, înregistrate în
calitate de întreprinzător

113161

a (terenuri agricole
-care au indici cadastrali
-care nu au indici cadastrali

Cotele
impozitului
funciar şi
bunurile
imobiliare
1.5 lei p/u
ungrad/ha
110.0 lei
p/u Ih a
115 lei p/u
un h a de
suprafaţă
1.5 lei p/u un
grad/ ha
1 lO.Olei
pentru 1 ha

3.

4.

5.

6.

Im pozitul funciar al
perso an elo r fizice cetăţeni

113171

Im pozitul funciar al
perso an elo r fizice cetăţeni

113171

Im pozitul funciar pe
teren u rile cu destinaţie
ag rico lă de la gospodăriile
ţărăneşti (de ferm ieri)
Im pozitul pe bunurile
im obiliare ale persoanelor
ju rid ic e

113161

113210

b) terenurile destinate
fin eţelo r şipăşunelor:
- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali
T erenurile atribuite ca loturi de
pe lângă d om iciliu şi distribuite
în extravilan din cauza
insuficienţei de terenuri în
intravilan, neevaluatede către
organele cadastrale
teritoriale conform valorii
estim ate
T erenurile pe care sînt
am plasateG ospodăriile
Ţ ărăneşti (de ferm ieri)
P en tru clădirile şi construcţiile
cu d estinaţie agricolă, precum
şi p entru alte bunuri
im obiliare, neevaluate de către
O C T co n form valuării estim ate
inclusiv:
a) p entru personae ju rid ic e şi
fizicecare desfăşoară activitate
de în treprinzător

7.

Im pozitul pe b unurile
im obiliare ale persoanelor
fizice

113220

P en tru p ersoane fizice

8.

Im pozitul pe bunurile
im obiliare, achitate de
către persoanele ju rid ic e şi
fizice înregistrate în
calitate de întreprinzător
d in v alo area estim ată (de
p iaţă) a bunurilor
im obiliare

113230

P en tru bu n u rile im obiliare cu
a ltă destinaţie decît cea locativă
sau ag ricolă exceptînd garajele
şi terenurile pe care acestea
sunt am plasate şi loturile
înto v ărăşirilo rp o m ico le cu sau
fără construcţii am plasate pe
ele

0.75 1. p/u
ungr./ha
55 lei
p /u 1
h ectar
1.0 lei p/u
lOOm.p

1.5 lei
p /u l
grad/ha

0.2% din
valoarea
contab ilă a
bunurilor
im obiliare în
perioada
fiscală

0.2% din
baza
im pozabilă
a
bunuri 1
or
im obilia
re
0.3% d in baza
im pozabilă a
bun u rilo r
im obiliare

9.

Im pozit pe bunurile
im obiliare achitat de către
persoanele fizice cetăţeni,
din v alo area estim ată (de
p iaţă) a bun u rilo r
im obiliare

113240

P en tru bu n u rile im obiliare
(conform art. 280 d in codul
fis c a l)în c lu s iv :
- cu destinaţie locativă
(apartam ente şi case de
locuitîndividuale, terenuri
aferen teacesto r bunuri)

0.15% din
baza
im pozabilă a
bunurilor
im obiliare

- loturile întovărăşirilor
po m ico lecu sau fără
construcţii

-pentru garajele şi terenurile
pecare acestea sunt
am plasate

-P entru teren u rile agricole
cuconstrucţii am plasate
pe ele
10

Im pozite pe bunurile
im obiliare cu o altă
destinaţie decât cea
locativă

113220

0.075%
din baza
im pozabil
ăa
bun u rilo r
im obiliare

-P entru b unurile im obiliare cu
altădestinaţie d ecît cea locativă
(ap artam ente şi case de locuit
individuale, care aparţin
perso an elo r fizice), neevaluate
de către O C T conform valorii
estim ate

0.15% din
baza
im pozabilă a
bunurilor
im obiliare

0.1% din
b aza
bunurile
im obiliare
0.3% din
costul
bunurilor
im obiliare

2. Se modifică şi se completeză Anexa nr.3/1 din decizia Consiliului comunal
Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni
pentru anul 2022 în lectura a Il-a”, şi va avea următorul conţinut:
Anexa
3/1
la
decizia
Consiliului comunal Truşeni
nr.8/4 din 30.12.2021
Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul
2022 pe teritoriul comunei Truşeni____________________ _____________
Nr.
d/o
r
l

1.

Denumirea taxelor

2

T axa pentru
am enajarea
teritoriului

Cota taxei de bază (în lei/%
pentru anulcalendaristic)

3

1201ei anual pentru fiecaresalariat
şi/sau fon d ato r al întreprinderii, în
cazul în care acesta activeaza în
întreprinderea fondată, în săn u este
inclus în efectivul
trim estrial de salariaţi.

Codul ECO

4

114412

înlesnirile
fiscale
conform
art.296 din
Codul fiscal
5

2.

3.

4.

T ax a de
organizare a
licitaţiilo r şi
lo teriilor pe
teritoriul unităţii
adm inistrativteritorial
T axa pentru
prestarea
serviciilor de
tran sp o rt auto de
călători pe
teritoriul
m unicipiilor
,oraşelorşi satelor
(com unelor)
T ax a de plasare
(am plasare) a
publicităţii
(reclam ei)

5.

T ax a pentru
dispozitive
publicitare

6.

T axa pentru parcaj

7.

T axele pentru
unităţi
com erciale
şi/sau prestări
servicii
T ax a pentru cazare

8.

0 . 1 % din venitul din v înzăriale
bun u rilo r declarate la licitaţie sau
v alo area biletelo r de loterie em ise

V enitul din prestarea serviciilor de
tran sp o rt autode călători pe
teritoriul com unei T ruşeni =1001ei
lu n a r p en tru 1unitate de
transport

142211

114413

5% din venitul de vânzări ale
serviciilor de plasare şi/sau de
difuzare a anunţurilor publicitare
114414
prin
interm ediul
serviciilor
cinem atografice, video p rin reţele
telefonice, telegrafice, telex, prin
m ijloace de transport, prin alte
m ijloace
(cu
excepţia
TV ,
im tem etului,
radioului,
presei
periodice, tipăriturilor) cu excepţia
am plasării publicităţii exterioare.
-T ra s e u l C alea T ruşenilor
114415
=1000 lei anual pentrufiecare
m etru patrat
-pe teritoriul com unei
Truşeni=2001ei anual pentru
fiecare m etru patrat.
8 lei anual pentru fiecarem etru
114417
pătrat a suprafeţeilocului de
parcaj special am enajat şi
au to rizat pe dom eniul public.
L ista prezentată în A nexa nr.3/2

114418

5% d in venitul d in serviciile de
cazare

114421

3. Se modifică Anexa nr.4 ’’Sinteza cheltuielilor fundamentale pe programe şi
performanţă comuna Truşeni” la Decizia Consiliului comunal Truşeni nr.8/4 din
30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2022
în lectura a Il-a”, după cum urmează:’
- se substituie textul «Exercitarea guvernării în sumă de 5149,7 mii lei» cu textul
«Exercitarea guvernării în sumă de 5463,7 mii lei» ;
- se redactează programa bugetară de cheltuieli 75 ’’Dezvoltarea gospodăriei de
locuinţe şi serviciile comunale” şi se completează cu rînduri noi cu următorul
conţinut şi rectificare a textului şi sumelor:

3

4

5

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi
serviciilor comunale

subprogra
m

p ro g ra m

2

subgrupă

1

g ru p ă

D escriere

g ru p ă
p r in c ip a lă

C odul
Sum a
(mii lei)

6

7

75

D ezvo ltarea com unală ş i a m enajarea/Servicii şi
lucrări

06

2

0

75

02

7207,4

D ezvo lta rea co m unală şi a m en a ja rea 'T ro iecte

06

2

0

75

02

1280,0

A p ro vizio n a rea cu apă ş i canalizare

06

3

0

75

03

4740,0

Ilu m in a rea stradală

06

4

0

75

03

480,0

Resurse, total

13704,7

Cheltuieli, total

13704,7

- se completează cu programa 90 ’’Protecţia socială” şi subgrupa de cheltuieli
’’Ajutoare băneşti” in suma de 99,0 mii lei, cu conţinutul şi textul cum urmează :

3

4

5

Sum a
(m ii lei)

6

7

10

99,0

90

Protecţia socială
A ju to a re băneşti

subprogr
am

p ro g ra m

2

subgrupă

1

g rupă

D escriere

g rupă
p rin c ip a l
____ ă ____

C odul

10

1

9

90

Protecţia socială

99,0

Resurse, total

99,0

4. Se modifică Anexa nr.4/1 ’’Aparatul primăriei” din decizia Consiliului comunal
Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni
pentru anul 2022 în lectura a Il-a”, după cum urmează:
- textul rîndului Cod ECO 222120 ’’Gaze” în sumă de 100,0 mii lei, se substituie
cu textul sumei de 250,0 mii lei;
- textul rîndului Cod ECO 222190 ’’Alte servicii comunale” în sumă de 6,0 mii lei,
se substituie cu textul sumei de 20,0 mii lei;
- textul rîndului Cod ECO 222990 ” Servicii neatribuite altor aliniate” în sumă de
288,0 mii lei, se substituie cu textul sumei de 189,0 mii lei;
- se completează cu rîndul Cod ECO 251100 ’’Subvenţii acordate întreprinderilor
de stat şi municipale nefinanciare Subvenţii TD Servitium” în sumă de 150,0 mii
le i;

- se modifică textul rîndului ’’Cheltuieli totale” în sumă de 5149,7 mii lei cu
’’Cheltuieli totale” de 5463,7 mii lei.
5. Se modifică Anexa nr.4/2 IET nr.1 din decizia Consiliului comunal Truşeni
nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru
anul 2022 în lectura a Il-a”, după cum urmează:
- textul rîndului Cod ECO 222120 ’’Gaze” în sumă de 130,0 mii lei, se substituie
cu textul sumei de 280,0 mii lei;
- textul rîndului Cod ECO 311120 ’’Reparaţii capitale ale clădirilor” în sumă de
500.0 mii lei, se substituie cu textul sumei de 350,0 mii lei.
6. Se modifică Anexa nr.4/3 IET nr.2 din decizia Consiliului comunal Truşeni
nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru
anul 2022 în lectura a Il-a”, după cum urmează:
- textul rîndului Cod ECO 222120 ’’Gaze” în sumă de 157,0 mii lei, se substituie
cu textul sumei de 307,0 mii lei;
- textul rîndului Cod ECO 312120 ’’Procurarea construcţiilor speciale” în sumă de
200.0 mii lei, se substituie cu textul Cod ECO 312110 ’’Reparaţii capitale ale
construcţiilor speciale” în sumă de 50,0 mii lei.
7. Se modifică Anexa nr.4/5 ’’Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor
comunale” din decizia Consiliului comunal Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu
privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2022 în lectura a Il-a”,
după cum urmează:
- textul rîndului Cod ECO 222190 ’’Alte servicii comunale” în sumă de 30,0 mii
lei, se substituie cu textul sumei de 80,0 mii lei;
- textul rîndului Cod ECO 222400 ’’Servicii de transport” în sumă de 300,0 mii lei,
se substituie cu textul sumei de 419,3 mii l e i ;
- se exclude rîndul Cod Eco 222500 ’’Servicii de reparaţii curente” în sumă de
400.0 mii l e i ;
- se modifică redacţia rindului Cod ECO 222990 ’’Servicii neatribuite altor alineate
(salubrizarea) în sumă de 500,0 mii lei, cu umătorul conţinut:
Codul
Denumirea codului economic
Necesităţi,
ECO
mii lei
222990
Servicii neatribuite altor alineate, inclusiv :
2640,0
-

Servicii neatribuite altor aliniate

1000,0

-

E xpertizarea surselor de apă

100,0

-

L ucrări/servicii de am enajare indicatoare şi

250,0

sem ne rutiere
-

Lucrări/servicii de am enajare cim itire

600,0

-

Lucrări/servicii de rebilitare trotuare

100,0

-

Lucrări/servicii de am enajare şi rebilitare

280,0

M inistadion
-

Lucrări/servicii am enajare parcări publice

-

C a s tra re a c îin ilo r v a g a b o n z i;

250,0
60,0

- textul rmdului Cod ECO 319240 ’’Lucrări de proiectare, elaborare devize,
expertizare a proiectelor” în sumă de 3000,0 mii lei, se substituie cu textul sumei
de 300,0 mii lei;
- textul rmdului Cod ECO 316110 ’’Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de
producere şi gospodăresc (tractor)” în sumă de 700,0 mii lei, se rectifică cu
următorul text Cod ECO ”315110” şi suma ” 1300,0” mii l e i;
- se completează cu rîndul Cod ECO 222210 ’’Servicii informaţionale/Deservirea
sistemei de supraveghere video” în sumă de 60,0 mii lei;
- se completează cu rîndul Cod ECO 337110 ’’Procurarea materialelor de
construcţie” în sumă de 100,0 mii lei;
- se completează cu rîndul Cod ECO 222990 ’’Castrarea cîinilor vagabonzi” în
sumă de 60 mii lei;
- se modifică textul rîndului ’’Cheltuieli totale” în sumă de 9328,3 mii lei cu
’’Cheltuieli totale” de 7207,4 mii lei.
8. Se completează cu anexă nouă nr.4/51 ’’Gospodăria de locuinţe şi gospodăria
serviciilor comunale/Descifrarea pe proiecte” decizia Consiliului comunal Truşeni
nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru
anul 2022 în lectura a Il-a”, cu următorul conţinut:
Anexa 4/51
La decizia Consiliului comunal Truşeni
nr. 8/4 din 30.12.2021
Programul 11194/0620/7502/00319 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria de
servicii comunale/Descifrarea pe proiecte
Codul
Denumirea codului economic
Necesităţi,
ECO
mii lei
319240
Proiectarea studiului de fezabilitate privind
100,0
modernizare drumurilor
319240
Proiectarea studiului de fezabulitate a cimitirelor
200,0
319240
Proiectarea PUD Centrul satului
200,0
319240
Plan de amenajare terenuri dejoacă şi activităţi
200,0
extrascolare (Centru comunitar)
319240
Proiect pilot serviciul public de transport local
200,0
319240
Plan/studiu pentru sistema de rigole şi canale
100,0
pluviale
319240
Proiect PUD Parcul public Truşeni ”La Pini”
150,0
319240
Reproiectarea/actualizarea proiectului L452
130,0
Cheltuieli totale
1280,0
9. Se modifică Anexa nr.4/6 ’’Dezvoltarea comunală/ Aprovizionarea cu apă şi
canalăzare” din decizia Consiliului comunal Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu
privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2022 în lectura a Il-a”,
după cum urmează:

- se redactează şi se completează cu rînduri noi cu următorul conţinut şi rectificare
a textului şi sumelor:
Necesităţi,
Denumirea codului economic
Codul
mii lei
ECO
2000,0
Extinderea reţelelor
de canalizare cu racordarea
319230
5
instituţiilor publice
740,0
Proiectarea reţelelor de apeduct s. Valicica Nouă
319240
2000,0
Construcţia reţelelor de apeduct/canalizare
319230
s. Valicica Nouă
4740,0
Cheltuieli totale
- se modifică textul rîndului "Cheltuieli totale” în sumă de 4693,1 mii lei cu
"Cheltuieli totale” de 4740,0 mii lei.
10. Se modifică Anexa nr.4/7 "Dezvoltarea drumurilor” din decizia Consiliului
comunal Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei
Truşeni pentru anul 2022 în lectura a Il-a”, după cum urmează:
- textul ”- str. Drumul Vilelor” în sumă de 1000,0 mii lei, cu textul sumei de
1080,6 mii lei;
- textul ”- reabilitarea drumuri locale” în sumă de 1784,8 mii lei, cu textul sumei de
1704,2 mii lei.
11. Se completează cu anexă nouă nr.4/13 "Ilumiarea stradală” decizia Consiliului
comunal Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei
Truşeni pentru anul 2022 în lectura a Il-a”, cu următorul conţinut:
Anexa 4/13 La decizia Consiliului
comunal Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021
Programul 11194/0640/7505/00319 Iluminarea stradală
Necesităţi,
Denumirea codului economic
Codul
mii lei
ECO
80,0
Proiectarea extinderii reţelelor de iluminat stradal
319240
400,0
Executarea lucrărilor de extindere a iluminatului
319220
stradal
480,0
Cheltuieli totale
12. Se completează cu anexă nouă nr.4/14 "Ilumiarea stradală” decizia Consiliului
comunal Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei
Truşeni pentru anul 2022 în lectura a Il-a”, cu următorul conţinut:
Anexa 4/14 La decizia Consiliului
comunal Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021
Programul 11194/9019/1099/00348 Protecţie socială a unor categorii de
cetăţeni
Necesităţi,
Denumirea codului economic
Codul
mii Iei
ECO
99,0
272600
Ajutoare băneşti
99,0
Cheltuieli totale

13. Se redactează şi modifică Anexa nr.7 ’’Programul de reparaţii şi investiţii
capitale pentru anul 2022” din decizia Consiliului comunal Truşeni nr.8/4 din
30.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2022
în lectura a Il-a”, după cum urmează:
- se redactează şi se completează cu rînduri noi cu rectificarea textului şi a sumelor
după cum urmează:
Anexa nr.7
la decizia Consiliului comunal Truşeni
nr.8/4 din 30.12.2021
ntru anul 2022
(mii lei)
Descriere
Funcţ
ia
R eparaţii şi investiţii
capitale
E xercitarea guvernării

Codul
Prog Activit
ram atea
ul

Inclusiv
ECO

0111

Investiţii
capitale

Reparaţii
capitale

13622,9

7250,0

6372,9

450,0

450,0

0301

00199

312120

450,0

450,0

0111

Construcţii speciale IMSP
(gard)

Total

400,0

E ducaţie tim purie

0911

Repararea capitală a
construcţiilor speciale
(topogane) IET nr. 1
înlăturarea neajunsurilor
constructive Bloc nou IET
nr. 1

0911

8802

00199

312120

50,0

50,0

0911

8802

00199

311120

350,0

350,0

D ezvoltarea în dom eniul
culturii

0820

Lucrări de reparaţie capitale,
sisteme inginereşti

0820

D ezvoltarea com unală şi
am enajare

0620

Pregătirea
proiectelor/reproiectare
Reparaţii capitale str.
Alexandru cel Bun

0620

7502

00319

0620

7502

0033

Infrastructura drum urilor

0640

Reparaţia capitală Drumul
Vilelor
Reabilitare drumuri

0640

Ilum inatul stradal

0640

Proiectarea cu extindere
sistemului de iluminat stradal
Lucrări de extindere a
iluminatului stradal

0640

750.5

00319

0640

7505

00319

A pa şi canalizarea

0630

Construcţia/extinderea reţelei
de canalizare Valicica Veche,
instituţii publice
Construcţia reţelei de apeduct
centralizat Valicica Nouă
Proiectarea reţelelor de
apeduct/canalizare

0630

7503

00319

0630

7503

0630

7503

8502

6402

00234

00395

311120

400,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

3768,0

1580,0

319240

1580,0

1580,0

319220

2188,1

312120

2188,1

2188,1

2784,8

2784,8

1000,0

1000,0

1784,8

1784,8

480,0

480,0

319240

80,0

80,0

319220

400,0

400,0

4740,0

4740,0

319230

2000,0

2000,0

00319

319230

2000,0

2000,0

00319

319240

740,0

740,0

14. Primarul comunei Truşeni va asigura efectuarea modificărilor de rigoare în
bugetul comunei Truşeni pentru anul 2022 conform prevederilor prezentei
decizii.
15. Primarul comunei Truşeni va asigura controlul îndeplinirii prezentei decizii.
Preşedin
Contrai
Secreta

Viorica BODIU

