
REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU

COMUNA TRUŞENI
*

CONSILIUL COMUNAL TRUŞENI
04499433

DECIZIE
din 30.12.2021

Cu privire la aprobarea bugetului comunei 
Truşeni pentru anul 2022 în lectură II

în conformitate cu art. 24, art. 25, art. 47 alin. (2) lit. a) şi b), art. 55 ale Legii 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art.20, art. 21 din 
Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale, în temeiul art. 14 alin. (2), lit. n) şi 
art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică 
locală, în temeiul Legii nr.477/2022 privind bugetul de stat pentru a.2022 şi a Deciziei 
Consiliului comunal Truşeni nr.7/8 din 01.12.2021, Consiliul comunal Truşeni 
DECIDE

1. Se aprobă bugetul Primăriei comunei Truşeni pentru anul 2022, la partea de ’’Venituri” 
de 35819,9 mii lei şi la partea de ’’Cheltuieli” în mărime 35819,9 mii lei inclusiv 
transferuri primite de la bugetul de stat, în valoare de 14352,3 mii lei.

1) Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se 
prezintă în Anexa nr. 1.

2) Componenţa veniturilor bugetului se prezintă în Anexa nr.2.

3) Sinteza veniturilor colectate de autorităţile/instituţiile bugetare, nomenclatorul 
tarifelor pentru serviciile prestate de autorităţile/instituţiile publice, plata pentru emiterea 
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se prezintă în Anexa 
nr. 2/1, Anexa nr. 2/2.

4) Cotele impozitelor, a taxelor locale şi înlesnirilor fiscale, a cotelor taxelor 
locale pentru unităţi comerciale şi/sau prestări servicii, sunt prezentate în anexele nr.3, 
nr.3/1, şi nr.3/2.

5) Resursele şi cheltuielile bugetului conform clasificaţiei funcţionale şi 
programelor se prezintă în Anexa nr.4, nr.4/1- nr.4/12.

6) Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice, finanţate de la 
buget, se prezintă în Anexa nr.5.

7) Normele financiare pentru alimentaţia unui copil/zi din instituţiile de 
învăţămînt preşcolar pentru anul 2022, anexa nr.6.

8) Programul de reparaţii şi investiţii capitale pentru anul 2022 se prezintă în 
Anexa nr.7.

9) Cuantumul Fondului de Rezervă al Primăriei comunei Truşeni pentru anul 
2022 se stabileşte în mărime de 300 mii lei, anexa nr.4/4.



2. Se Stabileşte indemnizaţia consilierilor pentru participare la fiecare şedinţa a 
consiliului pentru anul 2022 in suma de 1000 lei.

3. Se autorizează: Primarul comunei Truşeni, cu rolul de Administrator de Buget cu 
atribuirea următoarelor funcţii:

1) Să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei 
economice (K2), în cadrul aceleiaşi funcţii (F2-F3), în cadrul unui subprogram, 
fără majorarea cheltuielilor de personal;

2) Să includă în programele respective de cheltuieli alocaţiile repartizate prin 
Decizia Consiliului Local din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu 
destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, reprezentate prin alte 
acte normative, decât Legea Bugetului de Stat;

Să asigure:

• procesul de dezagregare a indicatorilor bugetari aprobaţi şi de operare a 
modificărilor pe parcursul anului bugetar în cadrul sistemului informaţional de 
management financiar (SIMF) conform competenţei;

• oportunitatea şi legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor 
alocaţiilor bugetare aprobate;

• achitarea datoriilor creditoare, formate la situaţia din 01.01.2022, în limita 
alocaţiilor bugetare aprobate pentru anul 2022;

• Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii 
privind achiziţiile publice;

• Publicarea în mod obligatoriu pe pagina web a Primăriei comunei Truşeni a 
anunţurilor de intenţie privind achiziţiile publice preconizate, a invitaţiilor de 
participare la procedurile de achiziţii publice şi a informaţiilor privind 
rezultatele desfăşurării procedurilor de achiziţii publice/contractelor atribuite.

4. Secretarul Consiliului comunal Truşeni (dna Burduja Margareta) va asigura 
aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice a prezentei 
Decizii şi anexelor, în termen de 10 zile de la data adoptării.

5. Comisia pentru buget, finanţe, protecţie socială economie şi reforme, cultură, 
educaţie, tineret şi sport (Preşedinte d-na Gandraman Rodica) va asigura controlul asupra 
îndeplinirii prevederilor prezentei Decizii.

6. Prevederile prezentei Decizii intră.în vigoare începând cu data de 01.01.2022.

BEREGOI Viorica

BURDUJA Margareta



Anexa nr. 1
La decizia Consiliului 

comunal Truşeni 
nr. 8/4 din 30.12.2021

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale busSetului local
Denumirea Cod Eco Suma mii 

Iei
1. Venituri, total 1 35819,9
Inclusiv transferuri de la bugetul de stat 14352,3
2. Cheltuieli, total 2+3 35819,9
3. Sold bugetar , l-(2+3) 0

Secretar ai C oiifif Margareta BURDUJA
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Componenţa 
bugetului comunei Truşeni,

Anexa nr.2
Consiliului comunal 

'r. 8/4 din 30.12.2021

2022

Denumirea indicatorului Cod
ECO

Precizat
2021 Prognozat

2022

P/u
informare 

Taxe locale

Venituri, total 30229,7 35819,9 1415

1.Venituri proprii: 4050,2 8712,1

Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce 
desfăşoară activităţi independente în domeniul 
comerţului

111124 15,0 15,0

Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice, 
înregistrate în calitate de întreprinzător

113161 70,0 0,0

Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice 
(cetăţeni)

113171 64,0 60,0

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor 
juridice

113210 30,1 10,0

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor 
juridice

113220 11,0 0,0

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

113230 175,9 15,0

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către 
persoanele fizice-cetăţeni din valoarea estimată 
(de piaţă) a bunurilor imobiliare

113240 2300,0 2.750,0

Impozitul privat încasat în bugetul local de 
nivelul I

113313 8,0

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 148,4 150,0 150,0

Taxa pentr u prestarea serviciilor de transport auto 
de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi 
satelor (comunelor)

114413 33,8 50,0 50,0

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii 
(reclamei)

114414 0,0 0,0

Taxa pentru dispozitive publicitare 114415 5,0 5,0 5,0

Taxa pentru parcare 114416 8,0 5,0 5,0

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări 
servicii

114418 1120,0 1210,0 1210,0

Taxa pentru cazare 114421 0,0 0,0

Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 1,0 0,5



Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată 
în bugetul local de nivelul I

141522 48,0 1,5

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decât cea 
agricolă încasată în bugetul local de nivelul I

141533 0,0 0,0

Plata pentru certificatele de urbanism şi 
autorizările de construire sau desfiinţare în 
bugetul local de nivelul I

142215 18,0 20,0

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în 
legătura cu excluderea terenurilor din circuitul 
agricol

14^249
6629,0 4407,1

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 
public încasată în bugetul local de nivelul I

142252 0,0 0,0

Amenzi şi sancţiuni 143130 5,0 5,0 5,0

2. încasări de la prestarea serviciilor cu 
plată 142310 537,4 621,7

3. Plata pentru locaţiunea bunurilor 
patrimoniului public 142320 12,0 12,0

4. Defalcări de la veniturile 
regularizatoare 111000 7029,0 12121,8

Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 7014,0 11230,0

Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat 
şi/sau achitat 111121

0,0
50,0

Impozit pe venitul persoanelor fizice ce 
desfăşoară activităţi independente în domeniul 
comerţului

111124
15,0 20,0

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul 
transportului rutier de persoane în regim de taxi 111125 0,0 220,0

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de 
predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii 
imobiliare

111130
0,0 601,8

5. Transferuri, total (inclusiv): 191000 18601,10 14352,3

Transferuri curente primite cu destinaţie specială 
între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul l 
pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar (extraşcolar)

191211

9926,4 10314,3

Transferuri curente primite cu destinaţie specială 
între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I
pentru infrastructura drumurilor

191216
1249,0 2784,8

Transferuri curente primite cu destinaţie generală 
între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul 1 
exercitarea

191231
1342,2 1253,2

Transferuri curente primit&^SDtisşfinaţie specială 
între bugetul de stat nivelul l

193111 1046,1

Transferuri capitale®^nte',6ffiS cMMirra^speci ală 
între bugetele Xrm

----------------------—h  kt_______________ __

193120 5037,4

Secretar al Coi Margareta BURDUJA



Anexa nr.2/1 
La decizia Consiliului comunal 

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021 
Venituri colectate de către autorităţi/instituţii bugetare

din teritoriul comunei Truşeni, pentru anul 2022

Nr. d/o Denumirea autorităţii/instituţiei bugetare
-----k---------------------------------------

încasări de la prestarea 
serviciilor cu plată

1. Aparatul primăriei com. Truşeni 
- plata pentru servicii prestate de autorităţile 

publice locale

15.0

- plata de la prestarea serviciilor de locaţiune 12.0

2. Instituţia de educaţie timpurie n r .l 267.9
Instituţia de educaţie timpurie nr.2 338.8

t o t a j ^ s s ^ 633.7

Secretar al Margareta BURDUJA



Anexa nr.2/2
la decizia Consiliului Comunal 

Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021
NOMENCLATORUL

Tarifelor pentru serviciile prestate de autorităţile/instituţiile publice finanţate de la bugetul

Nr. Denumirea serviciilor Costul
d/o serviciilor,

lei
1. Plata pentru eliberarea actelor

Extras din arhivă gratis
Estras din Registre de evidenţă a gospodăriilor populaţiei pentru o 
construcţie pînă la anul 1993

100

Extras din Contul personal gratis
Eliberarea certificatelor pentru vînzarea-cumpărarea producţiei: 

- Microbus 50
- TIR 200

Eliberarea certificatelor (componenţa familiei, servicii comunale, 
adresa domiciliului, lipsa datoriilor fiscale e.t.c.)

gratis

2. Plata pentru servicii de stare civilă
înregistrarea căsătoriei în termen fără solemnitate gratis
înregistrarea căsătoriei în termen cu solemnitate 200
Oficierea căsătoriei în termen cu solemnitate în afara programului de 
lucru

400

înregistrarea solemnă a căsătoriei în afara localului primăriei în 
zilele lucrătoare şi la data stabilită conform legii

500

Urgentarea înscrierii căsătoriei în cazul existentei unor motive 
suplementare celor indicate în legislaţie 

- în 24 ore 700
- în 5 zile 550
- în 10 zile 450
- în 15 zile 350

înregistrarea nou-născuţilor gratuit
înregistrarea decedaţilor gratuit

3. Taxa pentru servicii prestate:
Caracteristică gratis
Certificate de proprietate pentru realizarea producţiei 50
Certificate de urbanism 50
Elaborarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare 100
Elaborarea autorizaţiilor de amplasare a gheretelor/plan de amplasare 150
Autorizaţia de schimbare a destinaţiei imobilului 

- locativă 100
- comercială

Autorizaţia la disfiinţarea imobilului: 
Case cu un nivel 150 lei
Case cu doi sau trei nivele 300 lei

6. Plata pentru întreţijieigsicopiilor la Grădiniţă (un copil, pentru o zi)
-------------- --------------------------------------------------*------------------------

9,55 lei

Secretar al СшшЦ Margareta BURDUJA



Cotele impozitelor funciare şi i

Anexa nr.3
Consiliului comunal 
8/4 din 30.12 202. 
anul 2022

Denumirea impozitelor Articol/
Aliniat

Cotele 
impozitului 
funciar şi 
bunurile 
imobiliare

1. Impozitul funciar al 
persoanelor j uridice şi 
fizice, înregistrate în 
calitate de întreprinzător

113161 a) toate terenurile agricole, cu 
excepţia Gospodării Ţărăneşti.
- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali

1.5 lei p/u un 
grad/ha 
110.0 lei p/u 1 
ha

115 lei p/u un 
ha de suprafaţă

113161
Terenuri ocupate de obiecte 
acvatice (iazuri, lacuri)

2. Impozitul funciar al 
persoanelor juridice şi 
fizice, înregistrate în 
calitate de întreprinzător

113161 a jterenuri agricole 
-care au indici cadastrali 
-care nu au indici cadastrali

1.5 lei p/u un 
grad/ ha 110.0 
lei pentru 1 ha

3. Impozitul funciar al 
persoanelor fizice cetăţeni 113171 b) terenurile destinate fîneţelor şi 

păşunelor:
- care au indici cadastrali
- care nu au indici cadastrali

0.75 1. p/u un 
gr./ha 
55 lei p/u 1 
hectar

4. Impozitul funciar al 
persoanelor fizice cetăţeni 113171 Terenurile atribuite în extravilan 

(grădini)
l . 0 lei p/u 100
m. p

5. Impozitul funciar pe 
terenurile cu destinaţie 
agricolă de la gospodăriile 
ţărăneşti (de fermieri)

113161 Terenurile pe care sînt amplasate 
Gospodăriile Ţărăneşti (de 
fermieri)

1.5 lei p/u 
1 grad/ha

6. Impozitul pe bunurile 
imobiliare ale persoanelor 
juridice

113210 Pentru clădirile şi construcţiile cu 
destinaţie agricolă, precum şi 
pentru alte bunuri imobiliare, 
neevaluate de către OCT conform 
valuării estimate inclusiv: 
a) pentru personae juridice şi fizice 
care desfăşoară activitate de 
întreprinzător

0.2% din 
valuarea de 
bilanţ a 
bunurilor, 
imobiliare pe 
pesoane fiscale

b)pentru persoane fizice, altele 
decît cele specificate la litera a).

0.2% din costul
bunurilor
imobiliare

7. Impozitul pe bunurile 
imobiliare ale persoanelor 
fizice

113220 Pentru persoane fizice 0.2% din baza 
impozabilă a 
bunurilor 
imobiliare



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

113230 Pentru 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

0.2% din baza 
inpozabilă a 
bunurilor 
imobiliare

9. Impozit pe bunurile 
imobiliare achitat de către 
persoanele fizice cetăţeni, 
din valoarea estimată (de 
piaţă) a bunurilor 
imobiliare

113240 Pentru bunurile imobiliare 
(conform art. 280 din codul fiscal) 
Inclusiv :

- cu destinaţie locativă 
(apartamente şi case de locuit 
individuale, terenuri aferente 
acestor bunuri)

0.075% din 
baza
impozabilă a
bunurilor
Imobiliare

- loturile întovărăşirilor pomicole 
cu sau fără construcţii

0.15% din baza 
impozabilă a 
bunurilor 
imobiliare

-pentru garajele şi terenurile pe 
care acestea sunt amplasate

0.15% din baza 
impozabilă a 
bunurilor 
imobiliare

-Pentru 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

-Pentru terenurile agricole cu 
construcţii amplasate pe ele

0.3%din costul
bunurilor
imobiliare

0.1% din baza
bunurile
imobiliare

Secretar al C Margareta BURDUJA



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

Nr.
d/or

Denumirea taxelor Cota taxei de bază 
(în lei/% pentru anul 
calendaristic)

Codul ECO înlesnirile 
fiscale 
conform 
art.296 din 
Codul fiscal

î 2 3 4 5

1. Taxa pentru 
amenajarea teritoriului

1201ei anual pentru fiecare 
salariat şi/sau fondator al 
întreprinderii, în cazul în 
care acesta activeaza în 
întreprinderea fondată, însă 
nu este inclus în efectivul 
trimestrial de salariaţi.

114412

2. Taxa de organizare a 
licitaţiilor şi loteriilor 
pe teritoriul unităţii 
adm ini strati v-teritorial

0.1% din venitul din vînzări 
ale bunurilor declarate la 
licitaţie sau valoarea 
biletelor de loterie emise

142211

3. Taxa pentru prestarea 
serviciilor de 
transport auto de 
călători pe teritoriul 
municipiilor,oraşelor 
şi satelor (comunelor)

Venitul din prestarea 
serviciilor de transport auto 
de călători pe teritoriul 
comunei Truşeni =1001ei 
lunar pentru 1 unitate de 
transport

114413

4.

Taxa deplasare 
(amplasare) a 
publicităţii (reclamei)

5% din venitul din vânzarea 
serviciilor de plasare sau/şi 
difuzare a informaţiei şi 
anumţurilor publicitare 114414

5. Taxa pentru 
dispozitive publicitare

- Traseul Calea Truşenilor 
=1000 lei anual pentru 
fiecare metru patrat 
-pe teritoriul comunei 
Truşeni=2001ei anual pentru 
fiecare metru patrat.

114415

6. l  axa pentru parcaj 8 lei anual pentru fiecare 
metru pătrat a suprafeţei 
locului de parcaj special 
amenajat şi autorizat pe 
domeniul public.

114417

7. Taxele pentru unităţi 
comerciale şi/sau 
prestări servicii

Lista prezentată în Anexa 
nr. 3/2

114418

6. Taxa pentru cazare

--------------

5% din venitul din serviciile 
>de cazareVfx— ----------------------------

114421

Secretar al Margareta BURDUJA



Cotele taxei pentru unităţi

Anexa nr. 3/2 
Consiliului comunal 
8/4 din 30.12.2021 

/sau de prestări

servicii din comuna Truşeni pentru anul 2022
Nr.

crt.

Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii din 
municipiul Chişinău

Taxa anuală  (lei)

1. U N IT  A T I  C O M E R C IA LE  A M B U L A N T E

1.1. Unităţi com erciale amovibile, p înâ la 12 m2
-  G H ERETĂ
- TO N ETĂ  (cort)

TARABĂ (tejghea, stand, vitrină/utilaj frigorific sau alt utilaj 
specializat în com erţ)

- APARAT A U TO M A T PENTRU VÂNZĂRI (vendingm achine)
- UNITATE SAN ITARĂ A M BU LAN TĂ (toaletăbio)

1000

400

500
gratis

1.2. G h e re te  a m plasate p e  teren c o m u n a l f ă r ă  re la ţ ii f u n c ia r e  
G h ere te  ca re  co m erc ia lizea ză :

Produse de uz casnic 1200

Com ercializarea Florilor 1000

Com ercilizarea legum elor 1000

Com ercializarea rechizitelor de birou si birotică 1000

-  P ie s e  auto 1000

G h ere te  d e  p re s tă r i servic ii ( o ran ge . M oldcell, e tc .):

Pînă la 12 m.p 2000

- M a i m u lt  de 12 m .p 3000

1.3. Unităţi com erciale amovibile, m ai m ari de 12 m 2  
- PAVILION 3000,00

1.4. Unităţi com erciale m obile
- AUTO M AGAZIN  

RU LO TĂ (de tip com ercial)
- CĂRU CIOR/COŞ/LADĂ

VO IAJOR CO M ERCIA L (negustor am bulant)
- VRAC SEZO N IER

50 lei/zi

1.5. Unităţi de com erţ am bulant pentru deservirea populaţiei în cadrul 
târgurilor, iarm aroacelor, m anifestărilor culturale, turistice, sportive ş i al 
altor evenim ente sim ilare:

pentru  u n ită ţile  ce  o c u p ă  su p rafaţa  p ână la  2  m p 50 lei/zi

pentru  u n ită ţile  ce  o cu p ă  su p rafaţa  de la  2,1 m p  p ân ă  la  6  m p 100 lei/zi

pentru  u n ităţile  c u  su p rafaţa  de la  6,1 m p 150 lei/zi

pentru  ca fe n e a  im p ro v iz a tă 40 0  lei/zi

2. UNITĂŢI COMERCIALE FIXE DE COMERŢ cu amănuntul şi mixt

2.1. Centre com erciale, case de comerţ, m agazine universale cu suprafaţa  
com ercială:

- până la 500 mp 15 lei/mp
- de la 501 până la 1000 mp 20 lei/mp

- de la 1001 mp 25 lei/mp



2.2. M a g a zin e  sp ec ia liza te , su p erm a g a zin e , p a v ilio a n e , hale, p ră vă lie , 
cu  su p ra fa ţa  co m erc ia lă :
- până la 50 mp 3600

- de la 50,1 până la 200 mp 5500

- de la 200,1 până la 400 mp 6500

- de la 400,1 până la 600 mp 7500

- de la 600,1 până la 800 mp 10500

- de la 800,1 până la 2000 mp 13500

- de la 200,1 până la 3000 mp 15000

- mai mult de 3000,1 mp 16500

M agazin , hală , sa lo n  d e  co m erc ia liza rea  f lo r i lo r  s i  m a ter ia le  p en tru  
g ră d in ă rit:

- PînălalOOm.p 3500

- De lal01-200m .p 5000

- De la 201-500 m.p 7000

- Dela501-m.p 10000

M agazine alim entare
-  . Pina la 50 m.p 3000

- De la 51-100 m.p. 6000

De la 101-200 m.p. 8000

- De la 201-300 m.p. 10000

- De la 301 m.p. mai mult 15000

M agazin e , p a v ilio n , sa lon , ex p o ziţii d e  vin zare  a  m o b ile
- PînălalOOm.p 15000

- De la 101-300 m.p 25000

- De la 301-500 m.p 40000

- De la 50lm.p şi mai mult 60000

M agazin , sa lo n  te x tile  ş i  a cce so r ii

- Pînă la 100 m2 7000,00

- De la 101-200 m2 15000,00

- Mai mari de 201 m2 25000,00

2.3. M a g a zin  sp ec ia liza t d e  la  p ro d u c ă to r

2.4. F a rm a c ie
cu suprafaţa comercială:

- până la 50 mp 4000

- de la 50,1 până la 200 mp 6000

- mai mult de 200,1 mp . . 7000

F a rm a c ie  veterin ară 2500

2.5. M a g a zin  m ix t, sec ţii com erc ia le , hale, sa lon , ex p o z iţie  de p ro d u se  
n ea lim en ta re  cu  v în za re  cu  a m ă n u m tu l ş i  vrac:
- până la 100 mp

10000

- de la 100,1 până la 300 mp
- de la 300,1 până la 500 mp

20000

35000

- de la 500,1 şi mai mult
D ep o z it ß lä f

- până la 100 mp | l | |  )~l|

50000

7000

- de la 100,1 până la 200 mp 15000



- de la 200,1 şi mai mult 25000

2.6. Librărie gratuit

2.7. M agazin Second-hand 1000

2.8. M agazin de consignaţie/am anet 3000

2.9. Piaţă agricolă, mixta 15 lei m.p.

2.10. M agazine on-line şi unităţi de com erţ electronic, 3500,00

M agazine on-line şi unităţi de com erţ electronic pentru un an de activitate  
50% din 3500lei

1750,00

3. UNITATE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

3.1. Gheretă, street-food, fa st-fo o d :
- fără terasă 1000
- cu terasă 2000
- cu terasă de sezon 1000

3.2. Secţie de preparare a hranei
- CU LINARIE 2500
- CATE RING 3000
- BRUTĂRII 3000

3.3. Cantine ş i bufete:

ce deservesc instituţiile de învăţământ, curative, populaţia la 
locul de muncă 500

de tip deschis 2000
3.4. Cofetării 2500

3.5. Cafenele:
- până la 50 locuri 3000

- mai mult de 51 locuri 5000

- pentru copii (fără băuturi alcoolice şi articole de tutungerie) gratuit
3.6. Cafenele de vară cu capacitatea:

până la 20 locuri 1500,00

de la 21 până la 50 locuri 3000,00

mai mare de 51 locuri 5000,00
3.7. Restaurant:

- CO M PLEX DE A LIM EN TA ŢIE PUBLICĂ:

S  Pînă la 2 unităţi 8000,00
S  De la 3 unităţi şi mai m ult 12000,00

-  SALA DE FESTIVITĂŢI:

S  Pînă la 50 locuri 5000,00
■S De la 51 pînă la 100 locuri 8000,00
■S Mai m ult de 101 locuri 15000,00

- RESTAU RAN T SPECIALIZAT 5000,00

- SALĂ DE DEGUSTAŢIE . . ' 3000,00
3.8. Bar fă ră  terasă

- BODEGĂ, CRÎSM Ă, BECI S w ^ S ,  
V  Pînă la 30 locuri U ş i 1000,00

S  Mai m ult de 31 locuri tflgt f i ? 2000,00

- BAR-BILIARD M i i
- DISCOBAR

- CLUB, N IGHTCLU B

1000,00

3000.00

8000.00
- RING DE DANS 1500,00

3.9. Terase adiacente am plasate pe teren privat/arendat
până la 20 locuri 1500

de la 21 până la 50 locuri 3000



mai mult de 51 locuri 4500

3.10. Terase, am plasate pe teren comunal, fără re la ţii fu n c ia re 50 lei/mp

4. UNITĂŢI DE PRESTĂRI SERVICII CORPORALE, DE SĂNĂTATE, DE 
ÎNTREŢINERE CASNICĂ

4.1. Com plex de unităţi de prestări servicii sociale particulare (m ai m ult de trei 
unităţi)

1500 lei

4.2. Frizerie 1000 lei U.M.

4.3. Salon de înfrum useţare 1000 lei U.M.

4.4. Cabinet de înfrum useţare 500 lei U.M.

4.5. Salon spa 2000,00

4.6. Baie/saună 5000,00

4.7. B a zin e  d e  înot, p is c in e 3000,00
4.8. Cabinet stolm atologic 5000,00

4.9. Cabinet de servicii m edicale/conseliere psihologică 1500,00

4.10. Unitate de prestare a serviciilor personale:
- activităţi de astrologie şi spiritism, servicii ale organizaţiilor 

genealogice 1500

- servicii ale agenţiilor matrimoniale, de organizare 
activităţi/ceremonii

3000

- studio de tatuaj şi piersing 2000

- servicii de îngrijire a animalelor de companie, servicii veterinare 1500

- servicii ale lustragiilor, hamalilor, valeţilor pentru parcarea 
maşinilor

1500

4.11. S a lă  d e  an tren am en t, sa lă  cu  u tila j sp o rtiv 1500
4.12. C lu b  sp o rtiv 1000
4.13. Centre sportive/fltness:

- până la 300 mp 5000,00

- m /m are de 300 mp 8000,00

Centre de agrem ent pentru copii 3000
Centre de agrem ent 3500

4.14. Ateliere de reparaţie a articolelor de uz casnic ş i obiectelor personale 1500
4.15. U nităţi de reparaţie a articolelor de uz casnic ş i obiectelor personale 1500
4.16. Curăţătorie chimică, spălătorie 3000

4.17. W C public cu tarif 500

5. UNITĂŢI DE VÎNZARE CONSUMABILE, PIESE, DE SERVICII DE REPARAŢII 
ÎNTREŢINERE AUTOVEHICULE

5.1. Servicii de reparaţii autovehicule:
- CEN TRU  DE A SISTEN ŢA  TEHN ICA:

S  De la 500 m2 n ţ f

- STAŢIE DE A SISTEN ŢĂ TEH N ICĂ : | | f  M l
S  Pînă la 500 m2 ' r a K  J M ;

- A TELIER  DE A SISTEN ŢĂ TEHN ICĂ:
S  Pînă la 100 m2

25 lei/m.p (de 

suprafaţa  

tehnologica utila) 

10000,00

6000,00

5.2. Servicii de vulcanizare/echilibrare 7000,00

5.3. Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a alarm ei auto ş i aparatajului 
audio, diagnostică

1500



5.4. Staţii de alim entare cu com bustibil
Produse petroliere 25000 lei/ coloana 

distribuitoare
Gaz lichefiat/m etan 15000 lei/coloana 

distribuitoare

5.5. Statie de încărcare a autom obilelor cu electicitate gratis

5.6. M agazin/salon, hală de vînzâri auto, consumabile, p iese de schimb, cu  
m ai m ulte construcţii:

Pînă la 30 m2
- De la 31-100 m2
- De la 100,1-500 m2 

Mai mari de 500,1 m2

5000

10000

40000.00

60000.00

5.7. Parcare auto cu vînzâri

Pînă la 100 m 2 Ş s j f
- De ia 101 -  300 m2 | f j
- De la 301 -  500 m2 

Mai mari de 501 m2

4000.00

5000.00

30000.00

60000.00
5.8. Parcare auto cu servicii tră d ă ri 12 lei/m2
5.9. Spălătorie auto uscată mobilă 2500
5.10. Spălătorii auto

A utoturism e 5000 lei/boxa

Autocam ioane şi alte utilaje specializate 10000 lei/boxa

6. UNITĂŢI DE SERVICII DE AGEMENT, PARIURI

6.1. S a lă  d e  a g rem en t tem a tică  (b iliard , bow lin g , ro lerdrom , c a r tin g  etc.)
6.2. C a zin o u ri 300000
6.3. Sală (local) cu autom ate de jo cu ri de noroc cu câştiguri în bani 100000

6.4. Unitate de agrem ent (atracţie, inclusiv aparate electrice/m ecanice de jo c) 1000

6.5. Sală cu instalaţii ş i aparate de jo c  pentru copii 500 lei pe unitate

6.6. Utilizarea spaţiului public pentru organizarea evenimentelor în cadrul 
cărora se desfăşoară activitate com ercială (se achită de către 
organizatorul evenimentului):

până la 500 mp 1000 lei/zi
de la 501 mp până la 1000 mp 2000 lei/zi
de la 1001 mp până la 2000 mp 
mai mult de 2001 mp

2500 lei/zi 
3000 lei/zi

6.7. Parcuri tematice (bâlciuri) şi parcuri de distracţie în aer liber 2000 lei
6.8. Unitate servicii distractive (spectacole/scenete, prezentări costumate, 

orchestrate etc.)
500 lei

6.9. Unitate de servicii acvatice (tobogane de apă, atracţii pe apă, centru  
sportiv acvatic)

500 lei m.p.

6.10. Internet-cafenea 30

lei/com puterul

6.11. Unitate prestare servicii de distribuire bilete de loterie, plasare pariuri ş i 
m ize

5000,00

7. ALTE SERVICII

7.1. Unităţi de prestări servicii fotografice 2000

7.2. Servicii de fotocopiere, m ultiplicare, copertare/lam inare (prestate în 
încăperi)

1500



7.3. Unităţi pentru prestarea serviciilor de închiriere:
a vestimentaţiei şi accesoriilor (textile, îmbrăcăminte, 

încălţăminte)
1000

a bunurilor recreaţionale, echipament sportiv 1500

a autoturismelor şi altor mijloace de transport sub 3,5 tone 3000

a autoturismelor şi altor mijloace de transport peste 3,5 tone 5000

a maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii 4000

a maşinilor şi echipamentelor agricole, de birou 2000

a altor bunuri personale şi gospodăreşti 1000
7.4. Unitate de exploatare im obiliară (agent im obiliar) 3000
7.5. Agenţie im obiliară 3500,00
7.6. Tur-operator 2000
7.7. Agenţie de turism, voiaj, bilete 2000,00
7.8. Unităţi de prestări servicii de secretariat ş i traduceri 1000
7.9. Unităţi de prestare a serviciilor de curăţenie 3000
7.10. M agazin on-line, unitate de com erţ electronic 3500
7.11. Interm edieri în comerţ, am anet ş i îm prum uturi financiare 15000,00
7.12. Voiajor com ercial 500

8. U nităţi ce prestează servicii pentru deţinătorii de patente gratis

8.1. Servicii funerare ş i de confecţionare a sicrielor, coroanelor, flo rilor  
artificiale, ghirlandelor

gratis

8.2. D ep o z it d e  co lec ta re  ş i  co m erc ia liza re  a  d eşeu rilo r:  
- sticlelor, maculaturii, plastic 1000
- metalelor neferoase şi feroase 8000
- Servicii de colectare şi evacuare a deşeurilor mixte 6000

9. SERVICII HOTELIERE şi alte servicii de cazare

9.1. Unitate de prim ire turistică ş i recreere
- SAT DE VACANŢA
- CAMPING

- PENSIUNE AGROTURISTICĂ j j f f  | j j

- HOTEL-APARTAM ENT WK JM
- HOTEL, MOTEL ^

3000
2000
1500
2000,00
1500
3000

9.2. Hotel pentru animale de companie 1500

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 indicate în pct. 1-3 ale anexei nr.3/2, pentru 
comercializarea produselor din tutun şi produse conexe:

- cu 1200 de lei pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează produse din tutun 
şi produse conexe - pentru unităţile de comerţ cu amănuntul cu suprafaţa comercială până la 
20 mp;

- cu 1500 de lei pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează produse din tutun 
şi produse conexe - pentru unităţile de comerţ cu amănuntul cu suprafaţa comercială mai mare 
de 20,1 mp;



- cu 1500 de lei pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează produse din tutun 
şi produse conexe - pentru unităţile de alimentaţie publică ce dispun de până la 20 locuri de 
deservire;

- cu 2000 de lei pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează produse din 
tutun şi produse conexe - pentru unităţile de alimentaţie publică ce dispun de mai mult de 31 
locuri de deservire.

2.2. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică:

- cu 50% faţă de taxa stabilită pentru unităţile de comerţ cu amănuntul;
- cu 30% faţă de taxa stabilită pentru unităţile de alimentaţie publică.

2.3. Mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii cu programul 
de lucru prelungit (după ora 23.00) se majorează cu 30 % faţă de taxa stabilită.

3, Se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii:
3.1. întreprinderile municipale, ce desfăşoară activitate comercială.
3.2. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în cadrul pieţelor create în 

condiţiile art. 12 din Legea nr. 231/2010 „Cu privire la comerţul interior”.
3.3. Subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din Titlul II al Codului Fiscal.
3.4. Pentru magazinele on-line şi unitatea de comerţ electronic indicate în pct. 2.10 al 

anexei nr.3/2,.care au notificat pentru prima dată activitatea, se aplică o scutire în mărime de 
50% faţă de taxa stabilită, pe parcursul primului an de activitate.

3.5. Pentru unităţile de comerţ ambulant, indicate la pct. 1.5., în cazul târgurilor şi 
iarmaroacelor tematice pentru comercializarea legumelor şi fructelor autohtone, articolelor de 
artizanat şi meşteşugăreşti, produselor apicole, se aplică o scutire în mărime de 50% faţă de 
taxa stabilită.

3.6. Pentru unităţile de comerţ, indicate în pct. 3.7 şi 4.11. - 4.13., în cazul aplicării 
măsurilor restrictive la utilizarea locurilor de deservire existente în legătură cu stabilirea în 
municipiul Chişinău a pragului de alertă roşu, se aplică o scutire în mărime de 50% faţă de taxa 
stabilită pe perioada aplicării măsurilor restrictive.

Margareta BURDUJA



Sinteza cheltuielilo
Comuna Truşeni

a nr. 4
ia Consiliului 

al Truşeni 
din 30.12.2021

te pe programe şi performanţă

Descriere

C 46odul Suma 
(mii lei)

gr
up

ă
pr
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ci
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lă

gr
up

ă

su
bg

ru
pă

pr
og

ra
m

su
bp

ro
gr

am

1 2 3 4 5 6 7

Cheltuieli, total 35819,9
Executivul şi serviciile de suport (asistenta 
sociala) 03
Exercitarea guvernării 01 1 1 03 01 5149,7

Resurse, total 5149,7
Inclusiv resurse colectate de instituţiile 
bugetare 27.0
Cheltuieli, total 5149,7
Domenii generale de stat 08
Gestionarea fondurilor de rezervă Ş  de 
intervenăe 01 6 9 08 02 300,00

Resurse, total 300,0
Cheltuieli, total 300,0
învăţământul 88
Educahe timpurie 09 / 1 88 02 10921,0
R esu rse , to ta l 10921 ,0
In c lu s iv  resu rse  c o lec ta te  d e  in s tu tu tiile  
b u g e ta re 6 0 6 .7
C h eltu ie li, to ta l 10921,0
Cultura, cultele şi odihna 85

Biblioteca Publică Truşeni 08 2 0 85 02 178.2

Casa de Cultură ■ 08 2 0 85 02 1840.7
Muzeul local de Istorie şi Etnografie din satul 
Truşeni 08 2 0 85 02 210,4
R esu rse , to ta l 222 9 ,3

C h eltu ie li, to ta l 222 9 ,3

Tineret si sport 86
Tineret si sport 08 1 2 86 02 111,5
Centru de Tineret -Clubul cicliştilor 08 1 3 86 03 302,2
R esu rse , to ta l 4 1 3 ,7

C h eltu ie li, to ta l 4 1 3 ,7

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi 75



serviciilor comunale

Dezvoltarea comunală şi amenajarea 
Aprovizionarea cu apă şi canalizare
Resurse, total__________________
Cheltuieli, total_________ ______
Dezvoltarea transporturilor______
Infrastructura drumurilor_________

Resurse, total_________________

06
06

04

2

3
0___ 75
75 75

02
03

9328,3
4693,1

5 1

14021,4

2784.8
2784.8

2784.8

Margareta BURDUJA



Anexa nr. 4/1

Truseni nr. 8/4 din 30.12.2021>

la decizia Consiliului comunal

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 2 386,7
211200 Remunerarea muncii temporare 100,0
211310 Compensaţie pentru alimentaţie 447,4
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 850,6
222110 Energia electrică 60,0
222120 Gaze 100,0
222140 Apă şi canalizare 15,0
222190 Alte servicii comunale 6,0
222210 Servicii informaţionale 65,0
222220 Servicii de telecomunicaţii 20,0
222400 Servicii de transport 5,0
222500 Servicii de reparaţii curente 32,0
222600 Formare profesională 50,0
222710 Deplasări de serviciu în interiorul ţării 2,0
222720 Deplasări de serviciu peste hotare 50,0
222940 Servicii de paza 18,0
222980 Servicii poştale 10,0
222990 Servicii neatribuite altor alienate 288,0

2735200 Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă 10,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului
12,0

281900 Alte cheltuieli curente (plata alesului local pentru participare la şedinţele consiliului) 200,0
314110 Procurarea maşinilor şi utilajului 100,0

316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 70,0

331110 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 100,0

332110 Procurarea pieselor de schimb 10,0
334110 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 2,0
336100 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 80,0
337110 Procurarea materialelor de construcţie 40,0
339110 Procurarea altor materiale 20,0

Cheltuieli Total 5149,7

Secretar Margareta BURDUJA



Anexa nr. 4/2
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

07631 0911 8802 IET nr.l
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 2595,4
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 754,1
222110 Energia electrică 106,0
222120 Gaze 130,0
222140 Apă şi canalizare 30,0
222190 Alte servicii comunale 35,0
222210 Servicii informaţionale 14,0
222220 Servicii de telecomunicaţii 3,0
222400 Servicii de transport o,o
222500 Servicii de reparaţii curente 200,0
222600 Formare profesională 6,0
222710 Deplasări de serviciu în interiorul ţării 1,0
222810 Servicii medicale 25,0
222980 Servicii poştale 0,0
222990 Servicii neatribuite altor alineate 30,0
272500 Compensaţii băneşti pentru personalul didactic 26,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului
6,0

314110 Procurarea maşinilor şi utilajului 10,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 15,0
311120 Reparaţii capitale ale clădirilor 500,00
312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 300,0
331110 Procurarea combustibilului 1,0
333110 Procurarea produselor alimentare 803,6
334110 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 5,0
335110 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 3,0
336100 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 57,9
339110 Procurarea altor materiale 20,0

Cheltuieli Total 5677,0

Secretar Margareta BURDUJA



Anexa nr. 4/3
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

07631 0911 8802 IET nr.2
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 2560,8
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 744,2
222110 Energia electrică 105,0
222120 Gaze 157,0
222140 Apă şi canalizare 50,0
222190 Alte servicii comunale 24,0
222210 Servicii informaţionale 14,0
222220 Servicii de telecomunicaţii 4,0
222500 Servicii de reparaţii curente 0,0
222600 Formare profesională 6,0
222710 Deplasări de serviciu în interiorul ţării 2,0
222810 Servicii medicale 25,0
222980 Servicii poştale 5,0
222990 Servicii neatribuite altor alineate 85,0
272500 Compensaţii băneşti pentru personalul didactic 28,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului
17,0

312110 Procurarea construcţiilor speciale 200,00
314110 Procurarea maşinilor şi utilajului 10,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 30,0
331110 Procurarea combustibilului 1,0
333110 Procurarea produselor alimentare 1016,0
334110 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 10,0
335110 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 10,0
336100 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 80,0
337110 Procurarea materialelor de construcţie 10,0
339110 Procurarea altor materiale 50,0

Cheltuieli Total 5244,0



Anexa nr. 4/4
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

Programul 0169 0802 00020 Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie



Anexa nr. 4/5

Truseni nr. 8/4 din 30.12.2021>

la decizia Consiliului comunal

Programul 0620 7502 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
222190 Alte servicii comunale 30,0
222400 Servicii de transport 300,0
222500 Servicii de reparaţii curente 400,0
222990 Servicii neatribuite altor alienate (salubrizarea) 500,0
282100 Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie şi cadastru 100,0
319240 Lucrări de proiectare 3000,0
311120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale (program de investiţii) 1340,2
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodăresc (tractor) 700,0
314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 70,0
319220 Construcţii speciale în curs de execuţie (str. Alexandru cel Bun şi amenajare 

complexa conf. Programei de investiţii)
2888,1

Cheltuieli Total 9328,3



Anexa nr. 4/6
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

Programul 06375 7503 Dezvoltarea comunală Aprovizionarea cu apă şi canalizare

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

319230 Construcţiilor speciale în curs de execuţie
Extinderea reţelei de canalizare cu racordarea IP 
Construcţia apeduct centralizat Valicica Nouă

4693,1
(2000,0)
(2693,1)

Cheltuieli Total 4693,1

Secretar Margareta BURDUJA



Anexa nr. 4/7
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

Programul 0451 6402 Dezvoltarea drumurilor

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 
-str. Drumul vilelor 
-reabilitare drumuri locale

2784,8
( 1000,0)
(1784,8)

Cheltuieli

Secretar al

2784,8

Margareta BURDUJA



Anexa nr. 4/8

Truseni nr. 8/4 din 30.12.2021>

la decizia Consiliului comunal

13264 0820 8502 00234 Casa de Cultura! eom.Truşeni
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 375,7
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 109,0
222110 Energia electrică 45,0
222120 Gaze
222140 Apă şi canalizare 5,0
222190 Alte servicii comunale 20,0
222210 Servicii informaţionale
222220 Servicii de telecomunicaţii 2,0
222400 Servicii de transport 6,0
222500 Servicii de reparaţii curente 35,0
222990 Servicii neatribuite altor alienate 100,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului
3,0

311120 Reparaţii capitale ale clădirilor 1000,0
314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 5,0

3161110 Procurarea uneltelor, şi sculelor, inventarului de producere şi uz gospodăresc 30,0
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 70,0
339110 Procurarea altor materiale 35,0

Cheltuieli Topi. . . _ 1840,7

Secretar Margareta BURDUJA



Anexa nr. 4/9
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

Programul 0820 8502 00231 Servicii de bibliotecă -  Biblioteca publică Truşeni
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 67,2
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 19,5
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului
1,5

314110 Procurarea maşinilor şi utilajului 10,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodărie 20,0
318110 Procurarea altor mijloace fixe 50,0
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 10,0

Cheltuieli Total 178,2

Margareta BURDUJA



Anexa nr. 4/10
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

0820 8502 00232 Muzeul local de istorie şi etnografie
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 142,4
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 28,6
222710 Deplasări de serviciu in interiorul ţării 1,0
222990 Servicii neatribuite altor alineate 2,5
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului
2,0

314110 Procurarea maşinilor şi utilajului 15,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 15,0
334110 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 1,9
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 2,0

Cheltuieli Total 210,4



Anexa nr. 4/11
la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 8/4 din 30.12.2021

Programul 0812 8602:00230 Activităţi sportive
Codul Denumirea codului economic Necesităţi,

economic mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 63,2
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 18,3
222990 Servicii neatribuite altor alienate 15,0
335110 Procurarea materialelor pu scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 15,0

Cheltuieli Total 111,5



Anexa nr. 4/12
la decizia Consiliului comunal

Truse ni nr. 8/4 din 20.12.2021

Programul 0813 8603 00239 Dezvoltarea si promovarea activităţilor de tineret - Centrul de
tineret, clubul cicliştilor

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 175,2
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 50,1
222710 Deplasări de serviciu in interiorul ţării 1,0
222990 Servicii neatribuite altor alineate 40,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorului
2,0

314110 Procurarea maşinilor şi utilajului 15,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 15,0
334110 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 1,9
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 2,0

Cheltuieli TQtuh îr^ .̂. 302,2

Secretar Margareta BURDUJA



Anexa nr.5
la decizia Consiliul comunal

Truşeni nr.8/4 din 30.12.2021

Efectivul limită a statelor de personal din instituţiile publice

Nr/o Denumirea Orgi/org2 Efectivul de
personal
unităţi

1. Exercitarea guvernării
Unităţi de state, inclusiv: 11194 32
De conducere 3
De execuţie 7
De specialitate 12
Auxiliar 10

2. Instituţia de Educaţie Timpurie nr. 1 
Educaţie timpurie
Unităţi de state, inclusiv: 07622 35.375
De conducere 1
Educatori 13.375
Personal administr.econom 21

3. Instituţia de Educaţie Timpurie nr. 2 
Educaţie timpurie
Unităţi de state, inclusiv: 07623 35.375
De conducere 1
Educatori 13.375
Personal administr.econom 21

4. Casa de Cultură
Unităţi de state, inclusiv: 07624 8
De conducere 1
Personal administr.econom 7

5 Muzeu
Unităţi de state, inclusiv: 07624 z
De conducere 1
Personal administr.econom 1

6. Biblioteca Publică Truseni:
Unităţi de state, inclusiv: 13268 1
De conducere 1

7. Centru de Tineret si sport
Unităţi de state, inclusiv: 11194 3
De conducere 1
De specialitate 2

______________ ________________________________ „ __________ 116,75

Secretar alj Margareta BURDUJA



Anexa nr. 6
La decizia Consiliului comunal Truşeni 

Nr.8/4 din 30.12.2021
Normele financiare pentru alimentaţia unui copil/zi din instituţiile de 

învăţămînt preşcolar pentru anul 2022



Anexa nr. 7
la decizia Consiliului comunal Truşeni

nr.8/4 din 30.12.2021
Programul de reparaţii şi investiţii capitale sentru anul 2022 (mii Ici)

Descriere Codul Inclusiv
Funcţ
ia

Prog
ram
ul

Activit
atea

ECO Total Investiţii
capitale

Reparaţii
capitale

Reparaţii şi investiţii 
capitale

16406,2 9543,1 6863,1

Exercitarea guvernării 0111 450,0 450,0
Construcţii speciale IMSP
(gard)

0111 0301 00199 312120 450,0 450,0

Educaţie timpurie 0911 700,0 700,0
Procurarea pentru grupa de 
creşă a unor topogane la IET 
nr.2

0911 8802 00199 312110 200,0 200,0

Definitivarea Bloc nou IET 
nr. 1

0911 8802 00199 319210 500,0 500,0

Dezvoltarea în domeniul 
culturii

0820 1000,0 1000,0

Lucrări de reparaţie capitale, 
sisteme inginereşti

0820 8502 00234 311120 1000,0 1000,0

Dezvoltarea comunală şi 
amenajare

0620 4090,2 3200,0 890,2

Pregătirea
proiectelor/reproiectare

0620 7502 00319 319240 3000,0 3000,0

Reabilitare cimitire 0620 7502 00319 31920 369,1 369,1
Amenajarea centrului 0620 7502 00319 31940
Amenajare centru comunitar 
cu teren de joacă

0620 7502 00319 31940 200,0 200,0

Reabilitare trotuare 0620 7502 00319 31920 58,0 58,0
Reabilitare stadion mini-fotbal 0620 7502 00319 31940 280,0 280,0
Amenajare parcări 0620 7502 00319 31920 183,1 183,1
Infrastructura drumurilor 0640 4972,9 4972,9
Reparaţia capitală Drumul 
Vilelor

0640 6402 00395 312120 1000,0 1000,0

Reparaţia capitală strada 
Alexandru cel Bun

0640 7502 00333 312120 2188,1 2188,1

Reabilitare drumuri 1784,8 1784,8
Iluminatul stradal 0640 300,0 300,0
Proiectarea şi extinderea 
sistemului de iluminat stradal

0640 7505 00335 319220 300,0 300,0

Apa şi canalizarea 0630 4693,1 4693,1
Construcţia/extinderea reţelei 
de canalizare Valicica Veche, 
instituţii publice

0630 7503 00319 319230 2000,0 2000,0

Construcţia reţelei de apeduct 
centr alizat Valicica Nouă

0630 7503 00319 319230 2693,1 2693,1

Serviciul public de transport 
local

0620 200,0 200,0

Proiect pilot t r a n s p g g ^ S i l f ^ 7502 00319 319240 200,0 200,0

Secretar a Margareta BURDUJA


