
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                       КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 
din 12 aprilie 2017                                                                             nr.3/30(17/30)-XXV 
 
Cu privire la corelarea bugetului oraşului Cahul cu 
Legea bugetului de stat pentru anul 2017.  
 

În temeiul art.12 din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „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”, ţinînd cont de Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr.279 din 
16.12.2016, avînd în vedere decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 
„Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a doua lectură”, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 

D E C I D E : 
 

1. Se corelează indicii bugetului oraşului Cahul, aprobaţi prin decizia Consiliului orăşenesc 
Cahul nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru 
anul 2017 în a doua lectură”, cu bugetul de stat al R.Moldova pentru anul 2017 şi se stabilesc: 

- la venituri – în suma de 76814,2 mii lei, inclusiv transferuri – 43464,1 mii lei; 
- la cheltuieli – în sumă de 76814,2 mii lei. 
2. Se expune în redacţie nouă anexa nr.1 (Sinteza indicatorilor generali şi sursele de 

finanţare ale bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017) la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 
2017 în a doua lectură” (se anexează). 

3. Se expune în redacţie nouă anexa nr.2 (Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Cahul 
pentru anul 2017) la decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr. 9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 „Cu 
privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2017 în a doua lectură” (se anexează). 

4. Se expune în redacţie nouă anexa nr.3 (Resursele și cheltuielile bugetului orăşenesc 
Cahul conform clasificaţiei funcționale și pe programe) la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 
nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 
2017 în a doua lectură” (se anexează). 

5. Serviciul economic al Primăriei oraşului Cahul, va opera modificările la suma de 4259,3 
mii lei, ce se impun ca rezultat al prezentei decizii, reflectînd la partea de venituri la codul economic 
K6-191216 „Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale 
de nivelul I pentru infrastructura drumurilor”, iar la cheltuieli la P3-00395 – Gospodăria drumurilor. 

6. Se autorizează efectuarea lucrărilor de reparație a drumurilor, după cum urmează: 
1) str.B.P.Hașdeu: segment pr.Republicii – str.L.Tolstoi (integral); 
2) bd.Victoriei: segment str.M.Frunze – str.V.Stroescu (integral); 
3) str.Republicii din s.Cotihana (plombaj). 
7. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, 

dl Dandiş Nicolae, 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  
 

Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
  
  
  
 



 
 

Anexa nr.1 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016,  
aprobată prin decizia nr.3/30(17/30)-XXV  

din 12.04.2017 
 

 
SINTEZA INDICATORILOR GENERALI ŞI SURSELE DE FINANŢARE  

ALE BUGETULUI ORĂŞENESC CAHUL PENTRU ANUL 2017 

   Denumirea Cod Eco Suma,  
mii lei 

I. VENITURI, total 1 76814,2 
inclusiv transferuri de la bugetul de stat  43464,1 

II. CHELTUIELI, total 2+3 76814,2 
II.1 Cheltuieli, total 2 76814,2 
Inclusiv cheltuieli de personal  38476.1 
II.2 Active nefinanciare, total 3 17819,1 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) - 
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 - 

inclusiv conform clasificatiei economice (k3):   
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 561 0 
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 0 
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 0 

 
 
 

Secretarul-interimar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                        Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr.2 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016,  
aprobată prin decizia nr.3/30(17/30)-XXV  

din 12.04.2017 
 

 
 

SINTEZA VENITURILOR BUGETULUI ORĂŞENESC CAHUL 
PENTRU ANUL 2017 

 
    Nr. 
rînd. 
F.1 

Indicatorii Cod Proiect 2017 
(mii lei) 

10 Impozitul pe venit, total (r.11+r.12) 111000 9084,3 
11 Impozitul pe venitul persoanelor fizice 111110, 111120, 

111130 
9084,3 

20 Impozite pe bunurile imobiliare (r.21+r.27) 113000 3438,7 
21 Impozitul funciar, total (r.22+r.23+r.24+r.25+r.26) 113110, 113120, 

113130, 113140, 
113150 

142,5 

  inclusiv:     
22 impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia 

gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 
113110 0,2 

23 impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la 
gospodăriile ţărăneşti de fermieri) 

113120 99,4 

24 impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 113130 30 
25 impozitul funciar încasat de la persoanele fizice  113140 12,0 
26 impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 113150 0,9 
27 Impozitul pe bunurile imobiliare, total (r.28+r.29+r.30+r.31) 113210, 113220, 

113230, 113240  
3296,2 

  inclusiv:     
28 ale persoanelor juridice 113210 120 
29 ale persoanelor fizice 113220 5,2 
30 impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice 

şi fizice înregistrare în calitate de întreprinzător din valoarea 
estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 

113230 911,7 

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

113240 2259,3 

36 Taxele locale, total 
(r.37+r.38+r.39+r.40+r.41+r.42+r.44+r.45+r.46+r.47+r.48+r.49+r.50) 

114411-114426 11876,7 

37 Taxa de piaţă 114411 721,6 
38 Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 2679,1 
39 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 
114413 731,8 

40 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii 114414 3,0 
41 Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 480,6 
42 Taxa pentru parcare 114416 43,6 
43 Taxa pentru parcaj 114417 0 
44 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 6132,6 
45 Taxa pentru cazare 114421 74,4 
46 Taxa balneară 114422 1005,0 
47 Taxa de aplicare a simbolicii locale 114423 5,0 
48 Taxa pentru salubrizare 114426 0,0 
52 Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 585,0 
71 Plata pentru chirie, arenda 141533 141,5 
75 Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de 

construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I 
142215 14,0 

100 Total venituri de baza ((r.10:r.80)-r.10-r.20-r.21-r.27-r.36-r.53)   25140,2 



110 Granturi pentru susţinerea bugetului 131113, 131213, 
132113, 132213 

0,0 

120 Venituri generale, total (r.100+r.110)   0,0 
130 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 3812,8 
140 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 1661 
160 Donaţiile voluntare interne pentru instituţiile bugetare 144114, 144214 85,0 
190 Transferuri generale, total 191231 2542,0 
200 Transferuri speciale, total 191214 40922,1 

TOTAL GENERAL VENITURI: 74163,1 
  Realizarea clădirilor 311210 300,0 
  Realizarea terenurilor 371210 2351,1 
  

Sursă de acoperire a cheltuielilor din soldul disponibil la 
01.01.2017 

910000 0,0 

   76814,2 

 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul 

 
 
 

Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr.3 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.9/3(14/3)-XXV din 27.12.2016,  
aprobată prin decizia nr.3/30(17/30)-XXV  

din 12.04.2017 
 
 
 

RESURSELE ȘI CHELTUIELILE BUGETULUI ORĂŞENESC CAHUL 
CONFORM CLASIFICAŢIEI FUNCȚIONALE ȘI PE PROGRAME 

   Denumirea Cod Suma,  
mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   76814,2 
Inclusiv cheltuieli de personal   38476.1 
     Investiții capitale, în total   0 
Inclusiv:   

Servicii de stat cu destinaţie generală 01  
      Resurse, total   9564.1 
            Resurse generale 1 8184.0 
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1380.1 
      Cheltuieli, total   9564.1 
Exercitarea guvernării 0301 8158.5 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 1405.6 

Servicii în domeniul economiei 04  
      Resurse, total   8348,3 
            Resurse generale 1 8348,3 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 
       Cheltuieli, total   8348,3 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 
 Dezvoltarea drumurilor 6402 8348,3 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06  
      Resurse, total   12284.6 
            Resurse generale 1 12094.6 
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 190,0 
      Cheltuieli, total   12284.6 
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 10484.6 

Iluminarea stradală 7505 1800,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08  
      Resurse, total   10685.7 
            Resurse generale 1 10207.5 
            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 478.2 



      Cheltuieli, total   10685.7 
Dezvoltarea culturii 8502 5559.1 
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural (Muzeul Cahul) 8503 651.9 
Sport 8602 4444.1 
Tineret 8603 30,6 

Învăţămînt 09  
      Resurse, total   35931,5 
            Resurse generale 1 32421,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 3510.5 
      Cheltuieli, total   35429.6 
Educație timpurie 8802 30234,8 
Instituții extrașcolare 8814 5696.7 

 
 

Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                Larisa NISTIRENCO 


