
 

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului local  

                                                                                  nr.            din        

 

Indicatorii generali si sursele de finanțare ale bugetului local pentru anul 2022 

Denumirea 

Cod 

Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 5195,0 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 

 

3550,4 

              transferuri primite între bugetele locale 

 

- 

II. CHELTUIELI, total 2+3 5195,0 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   4082,2 

                          din care: cheltuieli de personal   3189,1 

                         transferuri acordate între bugetele locale 

 

- 

                     Investiţii capitale, în total   

 III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) - 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 - 

inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)   

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul 

ţării 

415 - 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele 

locale 

561 - 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 - 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la decizia Consiliului local  

                                                                                nr.           din  

 

Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2022 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, 

mii lei 

Venituri total: inclusiv  
5195,0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 808,2 

Impozitul funciar 1131 138,3 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 265,9 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133  

Taxe pentru servicii specifice 1144 84,0 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor 

genuri de activitate 
1145 5,0 

Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322  

Renta 1415  

Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public 1421  

Taxe şi plăţi administrative 1422 210,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 127,2 

Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul de nivelul I 1431 1,0 

Alte venituri 1451 5,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 3550,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

la decizia Consiliului local  

                                                                               nr.          din  

Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2022 

conform clasificaţiei funcţionale și pe program 

Denumirea Cod Suma, mii lei 

     Cheltuieli total  
5195 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 
 

      Resurse, total  
1485,5 

            Resurse generale 1 1485,5 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  

      Cheltuieli, total  
1485,5 

Exercitarea guvernării 0301 1485,5 

Apararea nationala 02 
 

      Resurse, total  1.0 

            Resurse generale 1 1.0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  

      Cheltuieli, total  1.0 

Alte servicii in domeniu apararii nationale 3104 1.0 

Servicii în domeniul economiei 04  

      Resurse, total  
419,9 

            Resurse generale 1 319,9 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 100 

      Cheltuieli, total  
419,9 

Dezvoltarea drumurilor 6402 419,9 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06  

      Resurse, total  
317,3 

            Resurse generale 1 317,3 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  

      Cheltuieli, total  
317,3 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 154,4 

Iluminarea stradală 7505 162,9 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 
 

      Resurse, total  
624,4 

            Resurse generale 1 624,4 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  

       
 

 



 

 
  

   

Cheltuieli, total 

 

 624,4 

Dezvoltarea culturii 8502 564,4 

Sport 8602 60 

Învăţămînt 09 
 

      Resurse, total  
2346,9 

            Resurse generale 1 2346,9 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  

      Cheltuieli, total  
2346,9 

Educaţie timpurie 8802 2346,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.4 

la decizia Consiliului local  

                                                                                nr.          din  

  

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile 

bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2022 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul 

serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

Grădiniţele finanţate din bugetul local: 

1. 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă 

preşcolară (lei/copil/zi)  

Conform 

ordinelor 

Ministerului 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării în 

vigoare 

 

 

Anexa nr.5 

la decizia Consiliului local  

                                                                                  nr.            din  

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetul local pe anul 2022 

 

Bugetul de la care/către care se vor efectua transferurile, denumirea 

transferurilor 

Cod Suma, 

mii lei 

Transferuri primite  3550,4 

Bugetul de stat, total  3550,4 

Inclusiv:   

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrașcolar) 

191211 2219,7 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 

191216 319,9 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul I 

191231 932,2 

Transferuri pentru acoperirea insuficienteicosturilor salariale aferente 

domeniilor proprii de activitate 

191239 78,6 

Bugetul local __________________, total  - 

Inclusiv:  - 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de 

nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 

193310 - 

Transferuri acordate   

   

 

  



 

 

Anexa nr.6 

la decizia Consiliului local  

                                                                                 nr.           din  

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 

bugetul local pe anul 2022 

(mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Cod 

Grupa 

funcţiei 

Suma preconizată spre încasare pe 

subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse atrase 

pentru proiecte 

finanţate din 

surse externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Grădiniţa ,,Albinuta” 0911  127,2  

Total   127,2  

 

 

Anexa nr.7 

la decizia Consiliului local  

                                                                                  nr.           din  

 

Lista proiectelor de investitii capitale ale bugetului local pe anul 2022 

Denumirea 

Cod Suma, mii lei 

Org 2 F3 P2 P3 Total 

Inclusiv: 

Din transferuri 

cu destinaţie 

specială pentru 

cheltuieli 

capitale de la 

bugete de alt 

nivel 

Din restul 

veniturilor 

bugetului local  

Venituri 

proprii 

Venituri 

colectate 

         

Total  

     

   

 

 

 

 



 

Anexa nr.8 

la decizia Consiliului local  

                                                                                    nr.             din  

 

Efectivul limită al statelor de personal 

din instituţiile publice finanţate de la bugetul local pe anul 2022 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Primăria Ialoveni – aparat  0301 6,5 

2 Servicii de suport 0301 10,5 

3 Grădiniţa de copii ,,Albinuta” 8802 23,05 

4 Biblioteca  8502 1,5 

5 Casa de cultura 8502 2,0 

6 Colectiv popular 8502 1,25 

7  8502  

 Total  44,8 

 

 

 

 



 

Anexa nr.9 

la decizia Consiliului local  

                                                                                                                                                                         nr.             din  

Programul împrumuturilor pe anul 2022 

Nr. Denumirea 

creditorului 

Destinaţia 

împrumutului  

Suma 

împrumutului 

Moneda 

împrumutului  

Condiţii de creditare 

Valorificarea 

împrumutului 

(perioada) 

Data scadenţei 

împrumutului  

Anul 

începerii 

rambursării 

Rata 

dobînzii 

 Împrumuturi interne/externe contractate în trecut şi care sînt în vigoare la situaţia din 01 ianuarie 2022: 

1 - - - - - - - - 

 Împrumuturi ce urmează a fi contractate în anul 2022: 

2 - - - - - - - - 

 

 

 


