
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 18 decembrie 2015                                                                  nr.4/13-XXV 
  
Cu privire la corelarea bugetului orăşenesc Cahul 
pentru anul 2015 cu Legea bugetului de stat. 
 
 În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI „Privind descentralizarea 
administrativă”, art.14 alin.(2) lit.n) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală”, art.24 din Legea R.Moldova nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind 
finanţele publice locale”, Legii bugetului se stat pe anul 2015 nr.72 din 12.04.2015, luînd în 
consideraţie avizul şi sugestiile comisiilor de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul  
 

D E C I D E : 
 

1. Se corelează bugetul oraşului Cahul pentru anul 2015 cu bugetul de stat: la venituri – 
în mărime de 63318,8 mii lei (inclusiv transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat în 
sumă de 30233,8 mii lei), la cheltuieli – în sumă de 64518,8 mii lei, conform anexei nr.1. 
 2. Se modifică bugetul oraşului Cahul pentru anul 2015 după cum urmează: 
 - se majorează la partea de venituri, capitolul 315.00 „transferuri cu destinaţie specială de 
la bugetul de stat” în sumă de 129,8 mii lei; 
 - se majorează la partea de cheltuieli în sumă de 129,8 mii lei, conform anexei nr.2. 

Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului 
Cahul, dl Nicolae Dandiş, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi atragerea 
investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA 
  
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.4/13 din 18.12.2015 
 

 
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE APROBATE ÎN BUGETUL ORĂŞENESC CAHUL  

PENTRU ANUL 2015 
 
Nr. 
d/o Denumirea veniturilor Articolul 

/aliniatul 
Suma              

(mii lei) 

I.  TOTAL VENITURI   63318,8 
  Total defalcări din impozitul pe venit a persoanelor fizice 111/01 7916,9 
  Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, contingent 114/01 3,3 

  
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea 
agricolă 114/02 39,0 

  Impozitul funciar de la persoanele fizice  114/03 13,8 
  Impozitul funciar pe fîneţe şi păşuni 114/06 0,9 

  
Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea 
agricolă, GŢ, contingent 114/07 91,2 

  Impozitul pe bunurile imobile de la persoanele juridice 114/10 57,9 
  Impozitul pe bunuri imobiliare de la persoanele fizice 114/11 4,9 

  
Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi 
industrială 114/12 863,4 

  Impozitul pe proprietate 114/14 2311,6 
  Impozitul privat 115/04 12,0 

  
Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturi 
depozitare 121/12   

  Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă 121/33 176,0 
  Alte venituri din proprietate 121/36 3,0 
  Taxa pentru patenta de întreprinzător 121/37 580,0 
  Alte încasări 122/40   
  Venituri proprii   4157 

  
Taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea 
pasagerilor 115/39 697,2 

  Impozitul pe reclamă 115/41 20,0 
  Taxa pentru staţiunile balneare 115/42 895,2 
  Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT 115/56   
  Taxa de piaţă 122/27 605,8 
  Taxa pentru amenajarea teritoriului 122/28 2390,0 
  Taxa de hotel 122/29 60,7 
  Taxa de plasare a obiectelor comerciale 122/30 7246,7 
  Taxa pentru utilizarea simbolicii locale 122/32 7,6 
  Taxa pentru parcarea auto 122/34 41,0 
  Taxa pentru dispozitive publicitare 122/69 349,4 
  Total taxe locale   12313,6 
  Încasările mijloacelor speciale  151/00 6661,5 

II.  TOTAL TRANSFERURI, inclusiv:   32269,8 
1. Transferuri cu destinaţie specială   30233,8 
2. Transferuri cu destinatie generala   2036,0 



III. TOTAL CHELTUIELI   64518,8 
1. Aparatul primăriei .01 2910,9 
2.  Învăţămînt .06 32449,6 
   - preşcolar .01.051 25654,1 
   - extraşcolar: .07 6795,5 
           instituţii extraşcolare .70 5065,1 
           contabilitatea .73 701,0 
           grupa gestionară .74 1029,4 

3. Cultura: .08 8833,0 
           activităţi în domeniul culturii .02 4573,7 
           televiziune .03 70,0 
           sport  .05 4158,7 
           acţiuni pentru tineret .07 30,6 

5 Reparaţia drumurilor 14 4000,0 
6. Gospodăria comunală 15 12526,8 
7. Alte cheltuieli neatribuite la alte grupe principale 20 3798,5 
IV. ALTE SURSE DE ACOPERIRE A CHELTUIELILOR   1200,0 
1. Venituri de la vînzarea apartamentelor 211/02 100,0 
2. Venituri din vînzarea imobilului proprietate publică 211/03 200,0 
3. Venituri de la vînzarea pămîntului proprietate publică 212/02 900,0 

 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
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