
   

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          

            Proiect 

DECIZIE nr. ______ 

din ___________ 2022 
 
Cu privire la modificarea bugetului  
Primăriei mun. Soroca pentru anul 2022 

 
 
 Întru executarea prevederilor Legii Bugetului de Stat pe anul 2022 nr. 205 

din 06.12.2021, în temeiul Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale nr. 181/2014, art. 28 al Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice 

locale, Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii cu privire 
la actele normative nr. 100/2017, art. 14 (2) n) al Legii nr. 436/2006 privind 
administraţia publică locală, Consiliul Municipal DECIDE: 

1. În pct. 1 al deciziei Consiliului municipal nr. 15/2 din 9.12.2021 cifra  
„78353,1” se substituie cu cifra „82703,1” şi cifra „81553,1” se substituie cu cifra 

„99303,1”. 
 2. Se modifică anexele 1, 2, 3 şi se redau în redacţie nouă (anexele 1, 2, 3). 

3. Se modifică anexa nr. 4 după cum urmează: 

 1) La pct. 5 cifra „4600” se substituie cu cifra „2500”; 
 2) La pct. 7 se introduce pct. 46.2 – 46,9 ale CAEM – „Comerţul cu ridicata” 
(pentru toate tipurile de activităţi comerciale) - 5000,0 lei; 

 3) La pct. 16 se introduce denumirea „Terasă de vară pentru toate tipurile 
de unităţi comerciale”: 

 - până la 50 m2  - 1500,0 lei  
 - de la 50 m2 până la 100 m2  - 1700,0 lei 
 - mai mult de 100 m2    - 2500,0 lei. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică şi intră în vigoare prin 
publicarea în Registrul de Stat al Actelor Locale. 

 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI     
   
SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



Anexa nr. 1 

                                                                                                      la decizia C/m  

nr. ____ din ___________ 

 

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului Primăriei 

 mun. Soroca pentru anul 2022 

 

 

   

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 82703,1 

Inclusiv: 

- transferuri de la bugetul de stat   45366,9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 99303,1 

Inclusiv: Cheltuieli curente, total  99303,1 

Transferuri acordate între bugetele locale  - 

Transferuri capitale, în total  - 

III. SOLD BUGETAR  1-2+3 -16600,0 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 +16600,0 

Inclusiv: conform clasificaţiei economice (k3) 415  

Rambursarea împrumuturilor recreditate instituţiilor 

nefinanciare 

471320 1799,6 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi 

bugetele locale 

563120 -1779,6 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei a. 2022 910 16621,0 

Sold mijloace băneşti la sfârşitul perioadei 930 21,0 

 

 

 

 

Secretarul C/m Soroca    Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la decizia C/m 

nr. ___ din _____ 

 

Componenţa veniturilor bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2022 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, mii lei 

Venituri total: inclusiv   82703,1 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 25972,9 

Impozitul funciar 1131 33,9 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 3332,2 

Taxe pentru servicii specifice 1144 5321,6 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate (patenta) 1145 640,0 

Defalcări de la venit 1412 - 

Renta 1415 202,0 

Certificate de urbanism, loterii 1422 30,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 1423 1620,0 

Donaţii voluntare interne pentru instituţiile bugetare 1441 0 

Alte venituri încasate 1451 0 

Transferuri primite de la bugetul de stat, inclusiv: 1912 45366,9 

- cu destinaţie specială 

- cu destinaţie generală  

41625,4 

3741,5 

Transferuri primite de la bugetul local de nivelul II şi 

bugetul local de nivelul I 19314 125,0 

Dobânda de la creditul acordat (BERD) 

care vor fi transferate de la SA „Regia Apă-Canal 

Soroca” la Primărie şi de la Primărie la Ministerul 

Finanţelor 1411 58,6 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului municipal   Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Anexa nr.3 

la decizia C/m 

nr. _____din _____ 

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului Primăriei mun. Soroca 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pentru anul 2022 

   

Denumirea Cod 
Suma, 

mii lei 

     Cheltuieli recurente, în total   99303,1 

          inclusiv cheltuieli de personal   36973,4 

     Investiţii capitale, în total    

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 18008,3 

      Resurse, total    

            Resurse generale 1 17944,4 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 

(inclusiv 5 mii lei mijloace colectate) 2 5,0 

Dobîndă de la credit (BERD)  58,9 

      Cheltuieli, total   18008,3 

Exercitarea guvernării 0301 7251,7 

Centrul CISC (chişeul unic) 00009 400,0 

Datorii interne BERD 1703 58,6 

Gestionarea fondurilor de rezervă  0802 478,0 

ZEL  9820,0 

   

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 03 610,0 

Resurse, total  610,0 

Resurse generale  1 610,0 

Cheltuieli, total  610,0 

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 610,0 

Servicii în domeniul economiei 04 7704,9 

      Resurse, total    

     Resurse generale (transferuri)  1 7704,9 

Cheltuieli, total:  7704,9 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 -1500,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 9204,9 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 22179,4 

      Resurse, total   22179,4 

           Resurse generale 

(inclusiv transferuri  - 3741,5 mii lei) 1  



      Cheltuieli, total   22179,4 

Proiectul „Bugetare Participativă” 7502 300,0 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 15479,4 

Contribuţia Primăriei „Comunitatea mea”.  600,0 

Procurarea autospecialei şi tomberoanelor  2900,0 

Iluminarea stradală 7505 2700,0 

Acțiuni de capturare și sterilizare a cîinilor maidanezi 7502/00445 200,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 6906,7 

      Resurse, total   6906,7 

            Resurse generale  (inclusiv transferuri cu destinaţie 

specială 2476,7mii lei) 1 6501,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 15,0 

      Cheltuieli, total  8 6906,7 

Dezvoltarea culturii 8502 2500,0 

Sport 8602 2791,7 

Tineret 8603 200,0 

Centrul „Acasă” 8605 235,0 

Stadionul municipal, teren minifotbal şi volei 8602/355 1030,0 

Muzeul de Istorie și Etnografie municipiul Soroca 0820/8503 150,0 

Învăţământ 09 41594,0 

      Resurse, total   41594,0 

     Resurse generale (inclusiv cu destinaţie specială – 

29731,5 mii lei) 1 39994,0 

   Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1600,0 

      Cheltuieli, total   41594,0 

Educaţie timpurie 8802 41594,0 

Protecţia socială 10 2299,8 

      Resurse, total   2299,8 

       Resurse generale 

(Inclusiv transferuri cu destinaţie specială – 212,3 mii lei) 1 2299,8 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0 

      Cheltuieli, total   2299,8 

Asistenţă socială a persoanelor (nou născuţi) 9006 500,0 

Protecţie socială  (cantine sociale, servicii stomatologice, 

ajutoare băneşti) 9019 847,5 

Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 

(Centrul „Revenire”) 9012 540,0 

Mediatorul comunitar 9019 212,3 

Casa speranţelor  200,0 

 

Secretarul consiliului     Marcel BUŞAN 
 

 



       Anexa nr. 4  

la decizia C/m nr. _____ din _______ 2022 

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul or. Soroca pentru anul 

2022 

Nr 

dr. 

Denumirea 

impozitului şi 

taxei 

Capito 

lul şi 

codul 

Baza impozabilă a obiectului 

impunerii 

Aprobat 

pentru 2022 

1. Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului 

114412 Numărul mediu scriptic trimestrial 

al salariaţilor şi: 

-în cazul întreprinderilor 

individuale şi gospodăriilor 

ţărăneşti – fondatorul 

întreprinderii individuale, 

fondatorul şi membrii 

gospodăriilor ţărăneşti; 

 
160,0 lei anual 

pentru fiecare 

angajat şi/sau 

fondator al 

întreprinderii 

individuale, 

precum şi 

membrii 
acesteia 

- în cazul persoanelor care 

desfăşoară activitate profesională 

în sectorul justiţiei – numărul de 

persoane abilitate prin lege pentru 

desfăşurarea activităţii 

profesionale în sectorul justiţiei 

500,0 lei anual 

pentru fiecare 

persoană ce 

desfăşoară 

activitate 

profesională în 

sectorul justiţiei 

2. Taxa de plasare 

(amplasare) a 

publicităţii 

(reclamei) (cu 

excepţia celei 

amplasate 

integral în zona 

de protecţie a 

drumurilor din 

afara 

perimetrului 

localităţilor) 

114414 Venitul din vânzări ale serviciilor 

de plasare şi/sau difuzare a 

anunţurilor publicitare prin 

intermediul serviciilor 

cinematografice, video, TV, 

internet, radio, presei periodice, 

prin reţelele telefonice, 

telegrafice, telex, prin mijlocele 

de transport, prin alte mijloace, 

(cu excepţia TV, internetului, 

radioului, presei periodice, 

tipăriturilor). 

10 % 

 

 

 

 

 

 

3. Taxa de 

aplicare a 

simbolicii 

locale 

114423 Venitul din vânzări a produselor 

fabricate cărora li se aplică 

simbolica locală 

0,2 % 

4.  Taxa pentru 

cazare 

114411 Venitul din vânzări a serviciilor 

de cazare prestate de structurile cu 

funcţii de cazare 

5 % 

5.  Taxa de 

organizare a 

licitaţiilor şi 

loteriilor pe 

teritoriul 

unității 

1144 Venituri din vânzări ale bunurilor 

declarate la licitație sau valoarea 

biletelor de loterie emise 

0,1 % din 

valoarea 

bunurilor 

declarate 



administrative- 

teritoriale 

6.  Taxa pentru 

dispozitive 

publicitare 

114415 Suprafaţa (feţelor) dispozitivului 

publicitar 

1000 lei anual 

pentru fiecare 

m2 

7. Taxa pentru 

prestarea 

serviciilor de 

transport auto 

de călători pe 

teritoriul 

oraşului, 

inclusiv în 

regim de TAXI 

114423 Numărul unităților de transport Pentru o 

unitate de 

transport 1200 

lei anual (CF 

2019, Cap.2, 

art. 290 lit (i) 

8. Taxa pentru 

parcare 

114416 Suprafaţa parcării 15 lei anual 

pentru fiecare  

m2 

9. Taxa de piaţă 114411 Suprafaţa terenului pieţei şi a 

clădirilor, construcţiilor a căror 

strămutare este imposibilă fără 

cauzarea de prejudicii destinaţiei 

lor: 

- până la 10000 m2 

 

 

- mai mult de 10000 m2 

 

 

 

 

 

45 lei anual 

pentru 1 m2 

 

40 lei anual 

pentru 1 m2 

10. Taxa pentru 

unităţile 

comerciale 

şi/sau de 

prestări servicii 

114418 Unităţile de comerţ şi/sau de 

prestări servicii, după cum 

urmează în tabela de mai jos: 

 

Taxele pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii 

Nr. 

dr. 

Tipul obiectului de comerţ şi/sau 

obiectului de prestări servicii 

Cota taxei de 

bază pentru 

unitatea de 

comerţ/de 

prestări servicii 

(în lei pentru 

anul 

calendaristic) 

Coeficient 

pentru tipul sau 

categoria de 

mărfuri 

realizate şi a 

serviciilor 

prestate (în % 

la cota taxei de 

bază) 

1.  Magazin, supermagazin, hipermagazin, 

magazin universal, magazin mixt, 

magazin-depozit, magazin de fabrică, 

magazin-salon, pavilion, hală, centru 

comercial, care conform CAEM, 

corespund următoarelor activităţi: 45.32; 

 +20 % pentru 

comerţul cu 

amănuntul al 

băuturilor 

alcoolice şi 

produselor din 



47.11; 47.19; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 

47.25; 47.26; 47.29; 47.41; 47.42; 47.43; 

45.51; 47.52; 47.53; 47.54; 47.59; 47.71; 

47.72; 47.74; 47.75; 47.76; 47.78; 47.79; 

47.62 (comerţ cu amănuntul al ziarelor şi 

articolelor de papetarie); 

47.63 (comerţ cu amănuntul al discurilor 

şi benzilor magnetice cu sau fără 

înregistrări audio/video); 

47.64 (comerţ cu amănuntul al 

echipamentelor sportive); 

47.65 (comerţ cu amănuntul al jocurilor şi 

jucăriilor). 

tutun 

 

S
u

p
ra

fa
ţa

 c
o

m
er

ci
al

ă 

 

S
u

p
ra

fa
ţa

 c
o

m
er

ci
al

ă 

-până la 25 m2 2500 

-de la 25 până la 50 m2 3500 

-de la 50 m2 până la 100 m2 6000 

-de la 100 m2 - 200 m2 8000 

-de la 200 m2 – 300 m2 12000 

-de la 300 m2 – 400 m2 18000 

-de la 400 m2 – 500 m2 25000 

-de la 500 m2 – 600 m2 35000 

-de la 600 m2 – 700 m2 40000 

-de la 700 m2 – 800 m2 50000 

-de la 800 m2 – 1000 m2 60000 

-de la 1000 m2 şi mai mult 80000 

47.7 (comerţ cu amănuntul în magazine 

speciaizate băuturi spirtoase şi articole 

din tutun) 

30000 

2. Magazin specializat саrе соnfоrm САЕМ, 

corespunde următoarelor activităţi: 

47.61 (comerţ cu amănuntul al cărţilor); 

4600  

3. Magazin specializat саrе сопfоrm САЕМ, 

corespunde următoarelor activităţi: 

47.30 (comerţ cu amănuntul al 

carburanţilor pentru autovehicule); 

47.78 (comerţ cu amînuntul al gazelor de 

petrol lichefiate, pentru gătit sau 

încălzire) 

30000 pentru 

fiecare coloană 

de distribuţie 

 

4. Magazin specializat care conform CAEM 

corespund următoarelor activităţi: 

47.73 (comerţ cu amănuntul a produselor 

farmaceutice pentru oameni): 

  

Suprafaţa 

comercială 

- Până la 50 m2 7000 

- Mai mult de 51 m2 12000 

47.73 (comerţ  cu amănuntul a produselor 

farmaceutice pentru animale şi păsări) 

  

Suprafaţa - Până la 50 m2 5000  



comercială - Mai mult de 51 m2 7000 

5. Chioşc, gheretă, boutique, tonetă care 

conform CAEM, corespund următoarelor 

activităţi: 

47.81 (comerţ cu amănuntul al produselor 

alimentare, băuturilor şi a produselor din 

tutun); 

47.82 (comerţ cu amănuntul al textilelor, 

îmbrăcămintei şi încălţămintei); 

47.91 (comerţ cu amănuntul prin 

intermediul caselor de comenzi sau prin 

internet); 

47.89 (unitate cu activitate de comerţ prin 

standuri, chioşcuri şi pieţe al altor 

produse); 

47.81 (comerţ cu amănuntul a produselor 

de panificaţie); 

47.81 (comerţ cu amănuntul a fructelor şi 

legumelor) 

2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

2500 

+20 % pentru 

comerţul cu 

amănuntul al 

băuturilor 

alcoolice şi 

produselor din 

tutun 

6. Aparat automat pentru vânzări: 47.99 

(comerţ cu amănuntul al produselor, etc.) 

400  

7. Unitate cu activitate de comerţ cu ridicata 

care conform CAEM corespund 

următoarelor activităţi: 

 

 

 

- 46.11 – activităţi de intermediere în 

comerţ cu materii prime agricole, animale 

vii; 

10600 

- 46.1.2; 46.13; 46.14; 46.16; 46.17; 

46.19, alte activităţi de intermediere 

16000 

 

- 46.2 – 46.9 – pentru toate tipurile de 

activităţi comerciale  

5000 

8. Restaurant (56.10)   

 Suprafaţa - Până la 100 m2 6500  

- Mai mult de 101 m2 11000 

9. Activităţi de alimentaţie (catering) pentru 

evenimente(56.21) 

5500  

10. Bufet expres (56.10) 6000  

11. Pizzerie (56.10): 

- Până la 100 m2 

- De la 100 m2 până la 200 m2 

- De la 200 m2 

 

6500 

11000 

15000 

 

12. Unitate fast-food, plăcintărie, covrigărie 

(56.10); cofetărie (56.30) 

5000 +20 % pentru 

comerţul cu 

amănuntul al 

băuturilor 

alcoolice şi 

produselor din 

tutun 



13. Cantină, buget de tip închis (56.29) 2000  

14. Bar, bodegă (56.30) 10000  

15. Discotecă, unde se servesc băuturi (56.30) 15000  

16. Cafenea, cafenea-bar (56.30): 

- până la 50 m2 

- de la 50 m2 până la 100 m2 

- mai mult de 100 m2 

 

Terasă de vară pentru toate tipurile de 

unităţi comerciale” (56.30): 

- până la 50 m2 

- de la 50 m2 până la 100 m2 

- mai mult de 100 m2 

 

3000 

4000 

5000 

 

 

 

1500 

1700 

2500 

+20 % pentru 

comerţul cu 

amănuntul al 

băuturilor 

alcoolice şi 

produselor din 

tutun 

17. Internet-cafenea (56.30) 2000  

18. Unitate cu activitate de întreţinere şi 

reparare a autovehiculelor (45.20) 

- până la 50 m2 

- de la 50 m2 până la 100 m2 

- de la 100 m2 până la 200 m2 

- mai mult de 200 m2 

 

 

4500 

7000 

9000 

13000 

 

19. Unitate cu activitate de întreţinere a 

autovehiculelor (45.20) 

  

 Spălătorii 

auto 

 

Cu deservire 4000 pentru 

fiecare boxă 

 

Cu autoservire (cu jetoane) 3000 pentru 

fiecare boxă 

20. Unitate cu activitate de reparare, montare 

şi înlocuire a anvelopelor şi a camerelor 

de aer (45.20) 

Centru – 9000 

Periferie -  5000 

 

21. Unitate cu activitate imobiliară (68.31) 4200  

22. Unitate cu activitate fotografică (74.20) 4000  

23. Unitate cu activitate de traducere (74.30) 5000  

24. Unitate cu activitate de închiriere de 

autovehicule (77.11; 77.12) 

3600  

25. Unitate cu activitate de închiriere de 

bunuri personale (77.29) 

2000  

26. Agenţii turistice şi tur-operatorilor; 

unitate care prestează alte servicii de 

rezervare şi de asistenţă turistică (79.11; 

79.12; 79.90) 

3000  

27. Unitate cu activitate de curăţenie a 

clădirilor (81.21; 81.22) 

3600  

28. Unitate cu activitate de fotocopiere 

(82.19) 

1000  

29. Unitate cu activitate de vânzare a biletelor 

de loterie (92.00) 

2000  

30. Unitate cu activitate de funcţionare 

(exploatare) a maşinilor de jocuri de 

100000  



noroc ce funcţionează pe bază de monede 

şi activităţi ale cazinourilor (92.00) 

31. - Club sportiv şi culturism (93.12; 93.13; 

- Centru de fitnes (93.19) 

5000 

1500 

 

32. Unitate cu activitate de reparare a 

calculatoarelor şi a echipamentelor 

periferice (95.11) 

3600  

33. Unitate cu activitate de reparare a 

aparatelor electronice de uz casnic 

(televizoare, aparate audio şi video, etc.) 

(95.21) 

3600  

34. Unitate cu activitate de reparare şi 

întreţinere a dispozitivelor de uz 

gospodăresc: frigidere, aragazuri, maşini 

de spălat, uscătoare de rufe, aparate de aer 

condiţionat de cameră, etc. (95.22) 

3600  

35. Unitate cu activitate de reparare şi 

întreţinere a încălţămintei şi a articolelor 

din piele (95.23) 

1000  

36. Unitate cu activitate de reparare a mobilei 

şi a furniturilor casnice (95.24) 

2000  

37. Unitate cu activitate de reparare a 

ceasurilor (95.25) 

1000  

38. Unitate cu activitate de reparare a 

bijuteriilor (95.25) 

3000  

39. Unitate cu activitate de reparare şi 

modificare a îmbrăcămintei (95.29) 

2000  

40. Unitate cu activitate de spălare şi curăţare 

uscată a tuturor tipurilor de articole textile 

(inclusiv covoarele) şi a produselor din 

blană (96.01) 

6000  

41. Unitate cu activitate coafură şi alte 

activităţi de înfrumuseţare (masaj facial, 

manichiură şi pedichiură, machiaj etc.) 

(96.02) 

1500 pentru 

fiecare loc 

 

42. Unitate cu activitate pompe funebre şi alte 

activităţi similare (96.03) 

Gratis (conform 

preved. CF art. 

295, lit. G) 

 

43. Unitate cu activitate de întreţinere 

corporală – activităţile băilor turceşti, 

saunelor şi băilor de abur, solarelor, 

saloanelor de slăbit, saloanelor de masaj 

etc. (96.04): 

- până la 50 m2 

- de la 50 m2 până la 100 m2 

- mai mult de 100 m2 

 

 

 

 

 

3000 

5000 

7000 

 

44. Unitate cu activitate de laborator  de 

analize şi teste (96.09) 

20000  



45. Unitate cu activitate stomatologică  (cu 

excepţia „ÎM Centrul Stomatologic 

Raional Soroca” (96.09) 

5000 pentru un 

fotoliu 

 

46. Unitate prestări servicii în domeniul 

medicinii (cu excepţia instituţiilor 

publice) 

15000  

47. Unitate de colectarea şi comercializare a 

deşeurilor de metal uzat şi metale colorate 

35000  

48. Unitate de cumpărare/vânzare a valutei de 

la cetăţeni 

3000  

 

 

Notă: În cazul când obiectul comercial amplasat pe teritoriul municipiului lucrează în 

regim NON-STOP mărimea stabilită se măreşte cu 30 %. 

 Se scutesc de plata: 

a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la 

bugetele de toate nivelurile; 

b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul urbei – organizatorii 

licitaţiilor desfăşurate în scopul rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, 

achitării datoriilor la buget, vânzării patrimoniului de stat şi UAT; 

c) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii de 

publicitate şi difuzorii de publicitate socială şi publicitate plasată pe trimitere poştală; 

d) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau persoanele care practică activităţi de 

pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, 

coroane, flori false. 

 

 

Secretarul C/M                                          Marcel Buşan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea bugetului Primăriei 
 mun. Soroca pentru anul 2022” 

 

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Primăria mun. Soroca, Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

Întru executarea prevederilor art. 28 al Legii privind FPL nr. 397/2003 a apărut 
necesitatea revizuirii cheltuielilor şi a  utilizării în termeni optimi a mijloacelor băneşti 
din soldul de la situaţia 01.01.2022, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

1) Necesităţile parvenite pentru modificarea bugetului pentru anul 2021, după cum 
urmează: 

- Venituri +4350,0 mii lei 
- Cheltuieli  +17750,0 mii lei 
- Cu un deficit bugetar de 13400,0 mii lei, acoperit din soldul din 01.01.2022 şi 

majorarea părţii de venit (informaţia mai detaliată se anexează). 
2) Necesitatea de a introduce modificări prin includerea unor coduri şi taxe noi de 

activitate comercială conform CAEM şi corelarea bugetului municipal prin 
micşorarea mărimii unei taxe comerciale, cu menţinerea echilibrului bugetar. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Modificările prezentate sunt necesare pentru a aduce în concordanţă, partea de venituri 
cu partea de cheltuieli ale bugetului primăriei pe anul 2022. 
Descifrarea modificărilor se redă în informaţia suplimentară. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022 nr. 205 din 24.12.2021; Legea nr. 397/2003 
privind finanţele publice locale, Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Publicat proiectul de decizie pe site-ul oficial al Primăriei mun. Soroca şi discutat în 
audieri publice. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Nu e cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu e cazul 

10. Constatările expertizei juridice 

Corespunde prevederilor legale 

11. Constatările altor expertize 

Nu e cazul. 

         

 

 Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Informaţia  
privind modificarea bugetului pentru anul 2022 

 
Venituri 

1) Impozit pe venit reţinut din salariu +3600,0 mii lei 
2) Taxa pentru unităţi comerciale +500,0 mii lei 
3) Taxa pentru amenajarea teritoriului +200,0 mii lei 
4) Transferuri primite între instituţiile  

bugetare nivelul 2 şi nivelul 1  +50,0 mii lei 
     Total venituri:    4350,0 mii lei 

 
II. Sold     - 13400,0 mii lei 
 
III. Cheltuieli    - 17750,0 mii lei 

din care: 
Grupa I - Cheltuieli cu destinaţie specială  

1) Ziua Independenţei, Ziua oraşului Soroca  - 500,0 mii lei 
2) Servicii cadastrale - 220,0 mii lei  
3) Subzona Soroca a ZEL „Ungheni-Business” - 9600,0 mii lei, inclusiv: 

a) Montarea reţelelor electrice LEC 10 kW – 6510,0 mii lei 

b) Reţeaua apeduct şi canalizare – 2990,0 mii lei 
c) Servicii responsabil tehnic – 100,0 mii lei 

 Total: 10320,0 mii lei 
 

Grupa VI  - Amenajarea teritoriului 
a) Salariu (condiţii nocive) – 230,0 mii lei 
b) Opriri de transport urban – 240,0 mii lei 
c) Terenuri de joacă – 240,0 mii lei 
d) Temelii pentru amplasarea tomberoanelor – 300,0 mii lei 
e) Autoturism pentru prinderea câinilor fără stăpân – 130,0 mii lei 
f) Canal de evacuare a apelor str. Alexandru cel Bun/Şcoala Sportivă 

 – 430,0 mii lei 
g) WC str. V. Stroescu – 150,0 mii lei 
h) Trotuar Centrul Sănătate Publică – 300,0 mii lei 
i) Pavaj parcul M. Eminescu (Aleea scriitorilor) – 300,0 mii lei  
j) Gard la Cetate şi Palatul Culturii – 1500,0 mii lei 
k) Iluminarea stradală – 300,0 mii lei 
Total:  4120,0 mii lei. 
 

Grupa VIII – Stadionul Municipal 
a) Elemente sportive – 240,0 mii lei 
b) WC stadion – 100,0 mii lei 
c) Stâlpi pentru iluminare  – 90,0 mii lei 
d) Teren volei – 300,0 mii lei 
Total: 730 mii lei 

 
Grupa IX - Educaţie timpurie 

a) Alimentaţia copiilor în IET – 1100,0 mii lei 
b) IET nr. 12 – 530,0 mii lei 
c) IET nr. 5 – 700,0 mii lei 
d) Mărfuri de uz gospodăresc – 200,0 mii lei 
Total:  2530,0 mii lei 

 
Grupa X - Asistenţa şi susţinerea socială 

a) Ajutoare unice pentru persoane cu Diplome de fidelitate – 50,0 mii lei. 
Total: 50,0 mii lei. 

 
 

Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar 


