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REPUBLICA MOLDOVA 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

CONSILIUL ORĂSENESC CODRU 

V̂  k t 
1 H r 

03941708 

D E C I Z I E 
nr. 8/1 din 30 noiembrie 2017 

„ Cu privire la aprobarea 
bugetului oraşului Codru 
pentru anul 2018 în prima lectură" 

în temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinând cont de prevederile art.20 alin.(4) din 
Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 ,,Privind finanţele publice locale", art. 14 
alin.(2), lit.n), art. 19, art.43 alin.(l) lit. b) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală" Consiliul orăşenesc Codru 
DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul oraşului Codru la venituri, total în sumă de 25200,0 mii lei, 
inclusiv transferuri curente primite de la bugetul de stat în sumă de 9244,4,2 
mii lei şi la cheltuieli, total în sumă de 25200,0 mii lei. 

2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se 
prezintă în anexa la prezenta decizie. 

3. Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme, va ţine cont de prevederile 
punctuluil al prezentei decizii în procesuale examinare a bugetului Primăriei 
or.Codru în lectura a II . 

Preşedintele şedinţa 

Con im&rriftm 
Seeretai>interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 1 
la decizia Consiliului or. Codru 

nr. 8/1 din 30 noiembrie 2017 

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare 
ale bugetului oraşului Codru pe anul 2018 

Descriere Cod 
Eco 

Suma, 
mii lei 

I VENITURI, total 1 25200.0 
Inclusiv transferuri de la bugetul de stat: 9244,4 
Transfemri curente primite cu destinaţie 
specială între bugetul de stat şi bugetele locale 
de nivelul I pentru învăţământul preşcolar, 
primar, secundar general, special şi 
complementar (extrase o Iar) 

191211 6058,9 

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

191216 1858,6 

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

191231 1328,9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 25200,0 
II.l. Cheltuieli 2 25300,0 
II.2. Active ne financiare 3 -100,0 

Realizarea terenurilor 371210 -100,0 
III. SOLD BUGETAR l-(2+3) 0 
IV. SURSELE DE FINANŢARE,total 4+5+9 

Inclusiv conform clasificatiei economice 
(k3) ' , 

Preşedinte afe şedinţă 
• ' 1 

Contrasemnat 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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REPUBLICA MOLDOVA 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

C O N S I L I U L O R Ă Ş E N E S C C O D R U 
03941708 

D E C I Z I E 

nr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

"CM privire Ia aprobarea 
bugetului oraşului Codru 
pentru anul 2018 în lectură a doua" 

In temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, ţinând cont de prevederile art.20 alin.(5) 
din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind finanţele publice locale", 
art. 14 alin.(2), lit.n), art. 19, art.43 alin.(l) lit. b) din Legea Republicii Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală" Consiliul 
orăsenesc Codru D E C I D E : 

1. Se aprobă bugetul oraşului Codru la venituri, total în sumă de 25200,0 mii lei, 
inclusiv transferuri curente primite de la bugetul de stat în sumă de 9244,4 mii 
lei şi la cheltuieli, total în sumă de 25200,0 mii lei. 

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

3. Componenţa veniturilor bugetului oraşului Codru se prezintă în anexa nr.2. 
4. Resursele şi cheltuielile bugetului oraşului Codru conform clasificaţiei 

funcţionale şi programelor se prezintă în anexa nr.3. 
5. Sinteza veniturilor colectate de autorităţile/instituţiile bugetare se prezintă în 

anexele nr.4. 
6. Cuantumul fondului de rezervă al oraşului Codru se stabileşte în sumă de 

200,0 mii lei. 
7. Limita statelor de personal din instituţie bugetare, finanţate de la bugetul 

oraşului Codru, se prezintă în anexa nr.5. 
8. Schema de încadrare a autorităţii pentru anul 2018 se prezintă în anexa nr.6. 
9. Statele de personal suplimentar angajate în primăria or.Codru, anexa 7. 
10. Se aprobă cotele impozitului funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare pe 

anul 2018, conform anexelor nr.8 si nr.9 
" 9 

11. Se aprobă taxele locale ce vor fi încasate în bugetul local pe anul 2018, 
conform anexelor nr. 10 si nr. 11. 

5 

12.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile contra plată, prestate de către 
instituţiile bugetare finanţate de la bugetul local, se prezintă în anexa nr. 12. 

13. Se deleagă primarului or.Codru competenţa de a modifica indicatorii bugetului 
or. Codru pentru anul 2018 cu prezentarea ulterioară obligatorie spre aprobare 
consiliului local. 
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14.Se împuterniceşte primarul or.Codru de a redistribui alocaţiile bugetare, 
aprobate pentru instituţiile finanţate din bugetul local, în cadrul unei grupe 
funcţionale de cheltuieli la nivelul k2, k3 de agregare. 

15. Secretar al consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare 
sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie. 

16.Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme, va asigura controlul 
îndeplinirii prezentei decizii. 

17.Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2018. 

-Con trasemna t * d 
al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 



Anexa 1 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Sinteza indicatorilor generali si sursele de finanţare 
O 3 5 

ale bugetului oraşului Codru pe anul 2018 

Descriere Cod 
Eco 

Suma, 
mii lei 

I. VENITURI, total 1 25200,0 
Inclusiv transferuri de la bugetul de stat: 9244,4 
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între 
bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru 
învăţământul preşcolar, primar, secundar general, special şi 
complementar (extraşcolar) 

191211 6058,9 

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

191216 1858,6 

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

191231 1328,9 

II. CHELTUIELI, total 2+3 25200,0 
11.1. Cheltuieli 2 25300,0 
II.2. Active ne financiare 3 -100,0 

Realizarea terenurilor 371210 -100,0 
III. SOLD BUGETAR / l - (2+3) 0 
IV. SURSELE D E FINANŢARE,total /7 4+5+9 
Inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) / / / 

edintfe de şedinţă 

ContrcişemiŢfit 
\*A Secteiarfinterimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 2 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Componenţa veniturilor 
bugetului oraşului Codru pe anul 2018 

(mii lei) 

Descriere Codul 
Eco 

Suma 

Venituri, total 25200,0 
Inclusiv: 
1.Venituri proprii 5253,8 
Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia 113110 90,0 
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 
Impozitul funciar pe păşuni şi faneţe 113150 2,1 
Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi 113230 300,0 
fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de 
piaţă) a bunurilor imobiliare 
Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice- cetăţeni 113240 3200,0 
din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I 113313 1,0 
Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 180,0 
Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2,0 
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 1000,0 
Taxa pentru cazare 114421 300 
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 5,0 
Taxa pentru apă 114611 4,0 
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de 141522 6,5 
nivelul I 
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasate în 141533 155,0 
bugetul local de nivelul I 
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de constituire sau 142215 8,0 
desfiinţare încasată m bugetul local de nivelul I 
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I 143130 2,0 
2.Defalcări de la impozitul pe venit 10 000,0 
Impozit pe venit persoane fizice 111110, 

111121 
9 900,0 

Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau 
folosinţă a proprietăţii 

111130 100,0 

3.1ncasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 700,0 
4.Transferuri 9244,4 
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 191211 6056,9 
bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul preşcolar, primar, 
secundar general, special şi complementar (extraşcolar) 
Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 191231 1328,9 
bugetele locale de nivelul I 
Trans feruri-giirente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bâgetelş locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilo/ j 

191216 1858,6 

JV ..i^jii'u 
Preşedinte die şedinţă 
Conţră senina t 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
S / 



Anexa 3 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Resursele si cheltuielile bugetului oraşului Codru 
5 O ? 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe 

codul 

Descriere 
Gupa 
p rinei 
pală 

•Grupă Sub 
grup 

ă 

Pro 
gra 
m 

Su 
bp 
ro 
gr 
a 
m 

Suma 
(mii lei) 

Cheltuieli total 25200,0 
Servicii de stat cu destinaţie generală 03 
Resurse, total 3300,0 
Resurse generale 3100,0 

Resurse colectate de autorităţile/instituţile 
bugetare 

200,0 

Cheltuieli, total 3300,0 
Programul „Exercitarea guvernării" 01 1 1 03 01 3100,0 

Programul „Gestionarea fondului de rezervă 
şi de intervenţie" 

01 6 9 08 02 200,0 

Servicii în domeniul economiei 04 

Resurse, total 9051,3 

Resurse generale 9051,3 

Cheltuieli, total -100,0 
Administrarea patrimoniului de stat 04 1 1 50 09 -100,0 

Programul „ Dezvoltarea drumurilor" 04 5 1 64 02 9151,3 

Protecţia mediului 05 

Resurse, total 3500,0 

Resurse generale 3500,0 

Cheltuieli, total 3500,0 
Programul „Securitate ecologică a mediului" 05 3 0 70 03 3500,0 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria 
serviciilor comunale 

06 

Resurse, total 2010,0 

Resurse generale 2010,0 

Cheltuieli, total 2010,0 
Programul „Dezvoltarea gospodăriei de 
locuinţe şi serviciilor comunale" 

06 2 0 75 02 1410,0 

Programul „Iluminare stradală" 06 4 0 75 05 600,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 
Resurse, total 550,0 

Resurse generale 550,0 

Cheltuieli, total 550,0 

Programul „Dezvoltarea culturii" 08 2 0 85 02 520,0 

Programul „Sport" 08 1 2 86 02 30,0 



Învăţămîntul 09 

Resurse, total 6556,9 

Resurse generale 6056,9 

Resurse colectate de autorităţile/instituţile 
bugetare 

500,0 

Cheltuieli, total 6556,9 

Programul „Educaţie timpurie" 09 1 1 88 02 6556,9 

Protecţia socială 10 
Resurse, total 230,0 

Resurse generale 230,0 

Cheltuieli, total 230,0 

Programul „Asistenţa socială a persoanelor 
cu necesităţi speciale" 

10 1 2 90 10 175,0 

Programul „Protecţia socială m cazuri 
excepţionale" 

10 7 i i 0 90 12 55,0 

7 ^ Pr£$ediriţe de şedinţă 
te; tei ^ 4 ; ^ ^ \ "i" Confcasemnat 

Stfcretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 

? 



Anexa 4 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

SINTEZA 
Veniturile colectate de autorităţile/instituţile bugetare pe anul 2017 

(mii lei) 

Nr Denumirea autoritătii/institutiei Venituri (total) încasări de la 
bugetare prestarea sei'viciilor cu 

d/o plată 
1 Aparatul primarului Codru / 0 0 , 0 200,0 
2 Grădiniţa nr. 194 / 5p0,0 500,0 

Preşedinte de şedinţă 
l l j 

Conirqsemhăt 
S e c re ta r-inte r i m a r al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 



Anexa 5 
la decizia Consiliului or. Codru 

nr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Efectivul limită al statelor de personal din autoritate/instituţiile 
finanţate de la bugetul oraşului Codru pe anul 2018 

Nr 
d/o Denumirea autorităţii/instituţiei bugetare 

Codul 
Instituţiei 

Efectivul 
limită al 

statelor de 
personal pe 

anul 2018 
(unităţi) 

1 Aparatul primarului, inclusiv personal tehnic 
de deservire 

11190 22 

2 Instituţia de învăţămînt, grădiniţă nr. 194 ' 07603 69 

3 Biblioteca publică nr.33 13157 3 

4 Asigurarea şi susţinerea socială . 

/ /1 
11190 3 

Total | 1 97 

Preşedinte de şedinţă 

Cdntpp,sţji\nat 
Secretar-interimar al Consiliului 
oîr 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 6 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

SCHEMA DE ÎNCADRARE 
pentru anul 2018 

Primăria or. Codru 
(denumirea completă a autorităţii (instituţiei bugetare) 

începând cu 01 ianuarie 2018 

Nr. d/o 

Denumirea 
subdiviziunii 
structurale, 

titlul funcţiei 

Niwlul de 
studii 

cod Grad/ 
categorie 

de 
salarizare 

Trea 
pta de 
salar 
izare 

Nu 
măr 
de 

unit 
ăţi 

Salariul 
lunar/ de 

funcţie/ de 
bază 
(lei) 

N o t ă Nr. d/o 

Denumirea 
subdiviziunii 
structurale, 

titlul funcţiei 

Niwlul de 
studii ocupaţi 

ei 
funcţiei 
publice 

Grad/ 
categorie 

de 
salarizare 

Trea 
pta de 
salar 
izare 

Nu 
măr 
de 

unit 
ăţi 

Salariul 
lunar/ de 

funcţie/ de 
bază 
(lei) 

N o t ă 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
1 Primar 111304 1 6200 fdp 
2 Viceprimar 111311 1 5800 fdp 
3 Secretar 

interimar al 
consiliului local 

superioar 
e 

111305 B45 8 vri 1 4680 f p c 

4 Contabil şef superioar 
e 

242208 C61 8 VII 1 4680 f p e 

5 Arhitect şef superioar 
e 

132302 C62 4 V 1 3360 f p e 

6 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 VII 1 3380 f p e 

7 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 VII 1 3380 f p e 

v 8 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 VII 1 3380 f p e 

9 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 VII 1 3380 f p e 

10 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 IV 1 2990 f p e 

11 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 IV 1 2990 f p e 

12 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 IV 1 2990 f p e 

13 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 rv 1 2990 f p e 

14 Specialist superioar 
e 

242214 C66 3 IV 0,5 1495 f p e 

15 Secretar al 
conducătorului 

412002 1 1450 p d t a f a p 

16 Conducător 
auto 

832202 4 1 1196 pd ta fap 

17 Intendent 515110 0,5 750 p d t a f a p 
Total 16 55091 

Note: 

1. D e c i z i a C o n s i l i n l n i n r C n d n i n r . 5 / 3 din 1 8 . 1 2 . 2 0 1 4 
(actul legislativ / normat iv prin care este aprobată structura şi cfcctivul-l imită al autorităţii pul 

2 . S t a t u l de n e r s n n a l î n r e s n s t r a t la C a n c e l a r i a de S t a t n r . 0 1 . 3 3 . 5 din d a t a 2 3 . 1 0 . 2 0 1 3 . 

3 Tnfal n u m ă r d e u n i t ă t i : 1 6 



i n c l u s i v 

P r e ş e d i n ţ i e şedinţă 

г г Ш к Щ 
СопЩцеЩ^т 
S e cretar4nte ri m a r al Consiliului 

f ) „ f p s s " -

g) „ f s s " -

h ) „ p s " -

i) „ p d t a f a p " -

î) „pa" -

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 



Anexa 7 
la decizia Consiliului or. Codru 

nr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

UNITATI DE PERSONAL 
suplimentar angajate pe perioada anului 2018 

Nr Funcţia Nr. de Salariu 
d/o unităti j lunar, lei 

1 Jurist l 3500 
2 Specialist în probleme ce ţin de construcţii, 

gospodăria comunală şi drumuri 
l 3100 

3 Specialist relaţii cu publicul l 3500 
4 Specialist în domeniul achiziţiilor publice 1 3100 
5 Specialist pentru reglementarea regimului 

proprietăţii funciare 
1 3500 

6 Specialist în problemele recrutăii, 
încorporării şi în domeniul protecţiei civile 

l 3100 

7 Contabil 2 3500 
8 Specialist în deservirea calculatoarelor 1 3100 
9 Administrator la cimitir 1 3500 
10 Dereticătoare 1 2000 
11 Măturător 1 1200 
12 Lucrător-auxiliar â 4 2600 
13 Paznic-măturător ( 3 stadioane) / 3 1200 

TOTAL / / / 19 

Prese dinte de ş e dinţă 
--v-r»;«IV-

h Contră^emnM 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 

ISJ 



Anexa 8 
la decizia Consiliului or. Codru 

nr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Cotele impozitului funciar pentru terenurile amplasate în raza oraşului Codru pentru anul 
2018. 

1 b) terenurile destinate faneţelor 
şi păşunilor: 

cu indici cadastrali 
fără indici cadastrali 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar 
55 lei pentru 1 hectar 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri 
etc.) 

115 lei pentru 1 hectar de 
suprafaţă acvatică 

2 Terenurile din intravilan: 
a) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei 
publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite 
în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri m intravilan, 
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform 
valorii estimate; 

2 lei pentru 100 m p . 

b) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri 
neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform 
valorii estimate. 

10 lei pentru 100 m. p. 

3 Terenurile din extravilan, altele decât pe care sunt 
amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile 
distinse m urma activităţii de producţie, neevaluate de către 
organele cadastralc teritoriale conform valorii estimate. 

70 lei pentru 1 hectar 

4 Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi 
construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii 
de producţie, neevaluate de către organele cadastrale 
teritoriale conform valorii estimate . / 

350 lei pentru 1 hectar 

' Preşedinte\de şedinţa 
. u 

r"\Coi0ăsii0i a î 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 9 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare amplasate 
în raza oraşului Codru pentru anul 2018. 

Nr/do Descriere Cote 

1 Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie 
agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, 
neevaluate de către o rea nc le cadastrale teritoriale 
conform valoni estimate: 
- pentm persoanele juridice şi fizice care 
desfăşoară activitate de întreprinzător 
- pentru persoanele fizice, altele decât cele 
specificate la prima liniuţă. 

0,1 la sută din valoarea de bilanţ a 
bunurilor imobiliare pe perioada 
fiscală 

0,1 la sută din costul bunurilor 
imobiliare 

2 Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie 
decât cea locativă sau agricolă, exceptând 
garajele şi terenurile pe care acestea sunt 
amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau 
fără construcţii amplasate pe ele. neevaluate de 
către organele cadastrale teritoriale confonn 
valorii estimate: 
- pentru persoanele juridice şi fizice care 
desfăşoară activitate de întreprinzător 
- pentru persoanele fizice altele decât cele 
specificate la prima liniuţă. 

0,3 la sută din valoarea contabilă a 
bunurilor imobiliare pe perioada 
fiscală 

0,3 la sută din costul bunurilor 
imobiliare 

3 Pentru bunurile imobiliare cu destinaţie 
locativă (conform art.280 din Codul fiscal): 
- apartamente şi case de locuit individuale, 
terenuri aferente acestor bunuri; 
- pentru garajele şi terenurile pe care acestea 

sunt amplasate; 
- loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără 

construcţii amplasate pe ele 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor 
imobiliare 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor 
imobiliare 

0,1 % din baza impozabilă a bunurilor 
imobiliare 

4 Impozitul pe bunurile imobiliare pentru 
terenurile agricole cu construcţii amplasate pe 
ele,evaluate de organele cadastrale / 

Q(l % din baza impozabilă a bunurilor 
f j / imobiliare 

Preşedinte de şedinţă 

; ConfÈdsemnat 
Secreţar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 10 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Taxele locale, 
ce se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Codru pentru anul 2018 

Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului 
impunerii 

Cota taxei 

Taxa pentru 
amenajarea 
teritoriului 

Cod Eco 114412 

Numărul mediu scriptic trimestrial al 
salariaţilor şi/sau fondatorii 
întreprinderilor în cazul în care aceştia 
activează în întreprinderile fondate, însă 
nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de 
salariaţi 

100 lei anual 
pentru fiecare salariat şi/sau 
fondator al întreprinderii, în cazul 
m care acesta activează în 
întreprinderea fondată, însă nu 
este inclus m efectivul trimestrial 
de salariaţi 

Taxa pentru 
dispozitivele 
publicitare 

Cod Eco 114415 

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului 
publicitar 

500 lei 
anual pentru fiecare metru pătrat 

Taxa de piaţă 

Cod Eco 114411 

Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, 
construcţiilor a căror strămutare este 
imposibilă iară cauzarea de prejudicii 
destinaţiei lor 

20 lei anual pentru fiecare metru 
pătrat 

Taxa pentru cazare 
Cod Eco 1 1 4 4 2 1 

Venitul din vîhzări ale serviciilor prestate 
de structurile cu funcţii de cazace 

' / / // 

5,5% 

Preşedinte de şedinţa 

Contrasemnat 
Secretar-interimar al Consiliului 'S-

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 



Anexa 11 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 
ce se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Codru pentru anul 2018 

Nr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii din or. Codru Taxa anual, 
d/o lei 
1 Centre comerciale, case de comerţ, magazine universale cu suprafaţa 

comercială: 
• până la 1000 m.p. 20 lei/m.p. 
• de la 1001 m.p. 15 lei/m.p. 

2 Magazine, supermagazine, hipermagazine, depozite, farmacii, 
pavilioane, hale, expoziţii cu vînzări cu suprafaţa comercială: 

• pînă la 50 m.p. 3600 
• de la 50,1 pînă la 100 m.p. 4500 
• de la 100,1 pînă la 200,0 m.p. 5200 
• de la 200,1 pînă la 400,0 m.p. 6000 
• de la 400,1 pmă la 600 m.p. 7500 
• de la 600,1 pmă la 800 m.p. 10500 
• de la 800,01 pmă la 1000 m.p. 12000 
• de la 1001 pmă la 2000 mp. 13500 
• de la 2001 pmă la 3000 m.p. 15000 
• mai mult de 3001 m.p. 16500 
• Librărir 800 

3 Comercializarea materialelor de construcţii (inclusiv lemn, betonul): 
• până la 100 m.p 5000 
• de la 100,1 pînă la 200,0 m.p. 15000 
• de la 200,1 pmă la 3400,0 m.p. 20000 
• mai mult de 300,0 m.p. 30000 

4 Secţii comerciale cu suprafaţa : 
• p înă la l0m.p . 2000 
• de la 10,01 m.p. pmă la 20 m.p. 4000 
• mai mult de 20,00 m.p. 5000 

5 Unităţi de comerţ ambulant: 
• tarabe (tejghele) 1200 
• WC mobil 1200 
• tonete: 

până la 10 m.p. 1600 
de la 10,1 - 20 m p 2000 
mai mare de 20,1 m.p. 2500 

• remorci automagazine 3500 
• cărucior, frigider, cisternă, stand, automat comercial etc. 1600 

Tarabe (tejghele) din hale şi pieţe, gherete pentru deţinători de patente Gratis 
6 Gherete 3500 
7 Restaurante 16000 
8 Cafenele: 

• pînă la 25 de locuri 4000 
• de la 26 pînă la 50 de locuri 7000 
• 51 de locuri şi mai mult 16000 

!Jb ' 



9 Cantina şi bufet: 
• ce deservesc instituţiile de învăţămmt preuniversitar şi universitar, 

curative, populaţia la locul de muncă 
• de tip deschis 

700 

3000 
10 Baruri: 

pînă la 25 de locuri 
• de la 26 pînă la 50 de locuri 
• de la 51 de locuri 

disco-bar 

4000 
7000 
10000 
10000 

Bode gi 10000 

11 Terase de vară cu capacitatea: 
• pînă la 20 de locuri, inclusiv 

mai mult de 20 de locuri 
3000 
5000 

12 Staţii de alimentare cu combustibil: 

• produse petroliere 

• gaz lichefiat 

• AdBlue 

35000 
lei/coloana de 

distribuire 
30000 

lei/coloana de 
distribuire 

10000 
lei/coloana de 

distribuire 
13 Frize rii 1000 lei/ locul 

de muncă 
14 Cabinet cosmetic, solariu, cabinet de machiaj, cabinet de masaj 1500 
15 Centre de agrement, complex sportiv: 

• până la 300 m.p 
• mai mare de 300,0 m.p. 

Centre de agrement pentru copii 

5000 
8000 
3000 

16 Cefltre de cultură fizică 3000 
17 Sală de antrenament, sală cu utilaj sportiv 2000 
18 Bazine de înotat 1000 
19 Saună 7500 
20 Baie publică 1000 
21 Săli de biliard, bowling 3000 
22 Servicii biliard în cadrul întreprinderilor de alimentaţie publică 1000 
23 Inte rne t-cafe ne a 150 

lei/computerul 
24 Unităţi de curăţare chimică şi vopsire, spălătorii 3000 lei 
25 Spălătorii auto 250 lei/m.p. 
26 Centre şi staţii de asistenţă tehnică a automobilelor 250 lei/m.p. 
27 Unităţi de prestare a serviciilor de vulcanizare şi balansare 250 lei/m.p. 
28 Unităţi de prestare a serviciilor de instalare a alarmei auto şi a 

aparatajului audio 
3000 

29 Sală (local) cu automate de jocuri de noroc cu câştiguri în bani 190000 lei 
30 Servicii biliard în cadrul unităţilor de alimentaţie publică 3000 lei 
31 Unităţi de prestări servicii fotografice (până la 50 m.p.) 

Atelier foto (de la 50,1 m.p.) 
2300 
3500 

32 Ateliere de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale 2300 
33 Unităţi de reparaţie a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale 1800 
34 Unităţi de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii 1500 
35 Unităţi pentru prestarea serviciilor de închiriere: , 

• a vestimentaţiei 
• a altor obiecte sau accesorii 
• autoturismelor şi altor mijloace de transport 

2500 
1500 
5000 

i f . p Q 7 i n n i l l * i ->nnnnn 



I 

37 Aparate electronice de joc pentru copii 1500 
38 Unităţi ce prestează servicii pentru deţinătorii de patente .ara tis 
39 Servicii funerare şi de confecţionare a sicriilor, coroanelor, florilor 

artificiale, ghirlandelor 
1000 

40 Unitate pentru prestarea serviciilor de comercializare a biletelor de 
loterie 

3000 

41 Unitate pentru punerea pariurilor şi mizelor 3000 
42 Unitate pentru colectarea: 

• sticlelor, maculaturii 
• metalelor neferoase şi feroase 

2200 
10000 

43 Unitate de prestare a serviciilor cosmetice 350 lei locul de 
muncă 

44 Cabinet de depăşire a stresurilor 1500 
45 Unitate de prestare a serviciilor de însoţire, servicii matrimoniale etc. 3000 
46 Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată 2000 
47 Agenţii de turism (voiaj) 3000 
48 Agenţii imobiliare 5000 
49 Unităţi de prestări servicii de secretariat şi traduceri 2000 
50 Unităţi de prestare a serviciilor de curăţenie 3000 
51 Unităţi de comercializare a biletelor avia 3000 
52 Unităţi de comercializare a biletelor pentru evinimente teatrale, 

sportive şi alte evenimente de distracţii şi amuzament 
1500 

53 Unităţi de comerţ ambulant amplasate pe teren municipal, pentru 
deservirea populaţiei în baza dispoziţiilor: 

• pentru unităţile ce ocupă suprafaţa până la 6 m.p. 
• pentru unităţile cu suprafaţa de la 6,1 m.p. 

Pentru maniiisţările care durează mai mult de 3 zile: 
• pentru unităţile ce ocupă suprafaţa până la 6 m.p. 
• pentru unităţile cu suprafaţa de la 6,1 m p 

Unităţi de comerţ ambulant amplasate pe teren municipal, pentru 
deservirea populaţiei în cadrul maniiis ţărilor cultural-artistice: 

• cafenea improvizată până la 50 m.p. 
• cafenea improvizată de la 50,1 m.p. 
• chioşc (căsuţă) până la 9 m.p. 
• chioşc (căsuţă) de la 9,1 m.p. 
• tonetă/tarabă 

2001ei/zi 
4001ei/zi 

700 
1400 

500 lei/zi 
1000 lei/zi 
250 lei/zi 
500 lei/zi 

500/200 lei/zi 
54 Magazin on-line 4000 
55 Intermedieri în comerţ 5000 
56 Servicii de fotocopiere, multiplicare, copertare/laminare (prestate în 

încăperi) 
1000 

57 Magazine auto cu teren pentru expunerea automobilelor: 
• până la 100 m.p. 
• de la 100,1 până la 500 m.p. 
• mai mare de 500,1 m.p. 

30000 
55000 
80000 

58 Terminalele de plăţi electronice (prestate în încăperi şi afară) 1000 

*Note: 
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 comerială 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 în care se comercializează articole din tutun - cu 5000 lei 
pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează articole nominalizate. 



2.2. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică - cu 30% faţă 
de taxa stabilită. t 

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

preşedinte l e şedinţă 

f 
ContraMmuai 
Seer^ar- i^rimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 



Anexa 12 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Nomenclatorul tarifelor serviciilor 
prestate de instituţiile publice, finanţate din bugetul oraşului Codru 

Nr. 
d/o 

Descrierea serviciilor Costul serviciilor, lei 

1 Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare. 
Pentru emiterea certificatului de urbanism informativ. 

50,0 
50,0 

2 Pentru emiterea autorizaţiei de construire. 
Pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare 

100,0 
100,0 

3 Decizia Consiliului or.Codru (cu privire la atribuirea lotului de 
pământ, transmiterea în proprietate, înstrăinarea terenului şi altele) 

100 

4 Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare 200 
5 Verificarea dosarului tehnic la întocmirea planului geometric 50 
6 Verificarea dosarului tehnic de formare a bunului imobil 50 
7 Perfectarea planului de situaţie, planul lotului 7 

a) Planul de încadrare conform planului general existent 100 
7 

b) Planul de încadrare a terenurilor noi alocate 200 
8 Coordonarea proiectului şi planului general 50 
9 Recepţia construcţiilor: 9 

a) caselor de locuit până lai 00 m p . 150 
9 

b) caselor de locuit de la 100 m p . pană la 200 m.p. 250 

9 

c) caselor de locuit de la 200 m p . până la 300 m p . 350 
d) caselor de locuit (blocuri locative ) mai mult de 300 m p . 10xlm.p. 
e) construcţiilor cu altă destinaţie 10x1 m.p. 

10 Adresele juridice şi schimbarea lor 50 
11 Perfectarea autorizaţiilor de schimbare a destinaţiei in alta destinaţie 

comercială / / 4 

300 

1 2 . ; : Oficierea solemnă a căsătoriei în incinta Primărie/ / / 500 

Preşedinta de şedinţă 

Copîrasernnat 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 13 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Programul de reparaţii şi investiţii capitale pe anul 2018 

Descriere 

Codul Suma în mii lei 

Descriere Funcţi 
a 

FI F3 

Program 
ul P1P2 

Activit 
atea P3 

Total 

Inclusiv Descriere Funcţi 
a 

FI F3 

Program 
ul P1P2 

Activit 
atea P3 

Total 

Din contul 
transferurilor 
su destinaţie 
specială de la 

bugetul de 
stat 

Investiţii capitale şi reparaţii capitale 13 581 ,3 2 158,6 
Transport 04 
„Transport rutier"-
-Reparaţii capitale a unor porţiuni de drum 
din str. Sihastrului; Schinoasa Deal; Drumul 
Schinoasei; 
-Reparaţia capitală a unei porţiuni de drum 
din str.Potâmichiinr.59...103. 

0451 6402 00319 
00395 

8 751,3 1 858,6 

Protectia mediului 05 
„Protecţie împotriva poluării mediului" 
-„Lucrări complexe de stopare a alunecărilor 
de teren din str. Izvoare lor, 41/1-51 din 
or.Codru, mun. Chişinău", codul obiectului 
10248. 
- Lucrări de proiectare ,Amenajarea 
cuvetei râuleţului de evacuare a apelor 
pluviale de la Schinoasa Vale, 4 pînă la 
str.Câmpului,47, or .Codru, mun.Chişinău" 

0530 7003 00319 3 500,0 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria 
serviciilor comunale 

06 

Construcţia a 2 terenuri noi de joacă pentru 
copii: str.Livădarilor, Prepeliţei 

0620 7502 00319 200,0 

Iluminarea străzilor: 
str. Costiujeni3/1....3/18; 

str-la I şi II Sihastrului; 
str.Grenoble 176... 196 

0640 7505 00319 600,0 

Cultura, sport,tine ret, culte şi odihna 08 
Reparaţii capitale a încăperii Biblioteca 
publică nr.33, or.Codru 

0820 8502 00231 230,0 

învătământ 09 
Educaţie timpurie 
„Termoizojarea pereţilor exteriori la clădirea 
Grădiniţeinr:l94" 

0911 8802 00199 
/ • 

300,0 300,0 

ipf |\ Preşedinte de şedinţă 

w Contrasemnat 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu // 



nr. 8/3 

REPUBLICA MOLDOVA 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 
3 

CONSILIUL ORĂSENESC CODRU 

D E C I Z I E 

03941708 

din 30 noiembrie 2017 

"Cu privire Ia corelarea bugetului oraşului Codru 
cu bugetul de stat pentru anul 2017" 

In baza Legii nr.230 din 10.11.2017 "Cu privire la modificarea şi completarea 
Legii bugetului de stat pentru anul 2017", conform anexei nr.5, în care sunt 
prevăzute volumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale în anul 
bugetar 2017, ţinând cont de Decizia Consiliului or. Codru nr.5/9 din 15.12.2016 
„Cu privire la aprobarea în lectura a Il-a a bugetului or.Codru pentru anul 2017", în 
conformitate cu art.23 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 „Privind 
finanţele publice locale"; art.55 alin.{3), (5), (6) din Legea "Finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar fiscale" nr.181 din 25.07.2014, art.14 alin.(l), alin.{2) lit.n) 
şi art.20 alin.{5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică 
locală", Consiliul orăsenesc Codru DECIDE: ? 3 

1. Se modifică bugetul oraşului Codru pentru anul 2017, după cum urmează: 
- Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, Cod Eco - 191211, 
se majorează cu suma de 92000,0 lei; 
- Cheltuielile pe linia bugetară: instituţia 07603 „Grădiniţa nr.l94",FlF3- 0911, 
P1P2 - 8802, se majorează cu 92000,0 lei, inclusiv : 
Cod Eco - 211180 „Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor"-
62100,0 lei; 
Cod Eco - 212100 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii" 
-25000,0 lei; 
Cod Eco - 212210 „ Prime de asigurare obligatorie de asistentă medicală 
achitate de angajatori pe teritoriul tării"- 4900,0 lei. 

2. Contabilul-şef, dna Zinaida Bahova, va opera modificările de rigoare în bugetul 
or.Codru pentru anul 2017, conform prevederilor pc^zeatei decizii. 

3v Qontrolul executării prezentei decizii se pune în/ar»ina comisiei pentru buget şi 
hţg., economie şi reforme din cadrul Consiliumi ®r.Codru. 

Vv Preşedinte de şedinţă 

! \ W ' M ! 

Contrasemnat 
^ Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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^ j H l REPUBLICA MOLDOVA 

n MUNICIPIUL CHIŞINĂU ^ l E 

^ ^ CONSILIUL ORĂŞENESC CODRU 
03941708 

D E C I Z I E 

nr. 8/4 din 30 noiembrie 2017 

"Cu privire la rectificarea bugetului 
oraşului Codru pe anul 2017" 

Ţinând cont de anexa nr.5 a Legii bugetului de stat pentru anul 2017 în care 
sunt prevăzute volumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru infrastructura drumurilor publice locale în anul bugetar 2017, avizul comisiei 
pentru buget, economie şi reforme din 22.11.2017, dispoziţiile Primarului general al 
mun.Chişinău, examinând demersul executorilor de buget privind alocarea de mijloace 
financiare suplimentare şi introducerea unor modificări în bugetul oraşului Codru pe 
anul 2017, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr.208 din 
24.12.2015 privind „Clasificaţia bugetară",Ordinului ministrului finanţelor nr.209 din 
24.12.2015 „privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului", în temeiul art.26 
din Legea nr. 397 - XV din 16.10.2003 "privind finanţele publice locale, art. 14 alin.(2) 
lit. (n) din Legea R.M. nr. 436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică 
locală",decizia consiliului local nr.5/9 din 15.12.2016 „Cu privire la aprobarea 
bugetului or.Codru pentru anul 2017", Consiliul oraşului Codru DECIDE: 

1. Se rectifică bugetul oraşului Codru pentru anul 2017, în baza dispoziţiilor 
Primarului general al mun.Chişinău, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie; 

2. Se acceptă modificările operate în bugetul oraşului Codru pe anul 2017 din 
contul transferurilor cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor 
publice locale, conform anexei nr.2; 

3. Se acceptă modificările operate în bugetul oraşului Codru pe anul 2017, 
conform anexei nr.3 la prezenta decizie; 

4. Se acceptă repartizarea ajutoarelor financiare unice persoanelor socialmente 
vulnerabile din fondul de rezervă de mijloace bugetare pentru anul 2017 în sumă 
de 29400,0 lei, conform anexei nr.4 la prezenta decizie; 

5. Contabilul-şef, dna Z.Bahova va opera modificările de rigoare în bugetul 
or.Codru pentru anul curent, în conformitate cu prevederile prezentei Decizii. 

6. Controlul executării prezentei decizii se pune îu sarcina comisiei pentru buget şi 
^^ î i an ţe , economie şi reforme din cadrul Consmu&i or. Codru. 

„o-7*1" - v „ / I r 

Preşedinte şedinţă / Sergiu Popuşoi 

¥ 
Contrasemnat 
Secretar-interimar al Consiliului / ' ' Ruslan Cazacu 
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Anexa 1 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Linia bugetară Destinaţia mijloacelor Cod E C O Alocaţii 
aprobate,lei 

Resurse 
în baza dispoziţiei primarului 
genera] al mun. Chişinău nr. 
937 din 26 septembrie 2017, în 
vederea compensării 
cheltuielilor suportate la 
efectuarea plăţilor recalculate 
pentru resursele energetice, 
folosite la încălzirea locuinţelor 
în perioada decembrie 2016 — 
august 2017 

193111 Transferuri curente 
primite cu destinatic 
speciala între bugetele 
locale de nivelul 11 si 
bugetele locale de nivelul 
1 în cadrai unei unităţi 
administrativ-teritorialc 

2 653,0 

Cheltuieli 
Instituţia 
Aparatul 
primarului -
11190 
F1F3 - 1070 
P1P2- 9012 
P3 - Q03.22 

Compensarea cheltuielilor 
suportate la efectuarea plăţilor 
pentru resursele energetice, 
folosite la încălzirea locuinţelor 
în perioada decembrie 2016 -
august 2017 

272600 Ajutoare băneşti 

/ / 

2 653,0 

../Preşedinte de şedinţă 

^ Confrasîemhtii 
^ Secrefar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 2 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Linia bugetară Destinaţia mijloacelor Cod ECO Alocaţii 
aprobate, 
lei 

Instituţia Aparatul 
primarului - 11190 
F1F3 - 0451 
P1P2 - 6402 
P3 - 00395 

222500 Servicii de reparaţii 
curente 

- 282774,0 

Instituţia Aparatul 
primarului - 11190 
F1F3 - 0451 
P1P2- 6402 
P3 - 00395 

„Lucrări de reparaţie cu pavare a 
segmentului de drum public şi 
accesul spre casele de locuit din 
str.Schinoasa Deal, nr.53d - 55/5, 
or.Codru, mun.Chişinău" în sumă 
de 334508,46 lei 

312120 Reparaţii capitale ale 

construcţiilor speciale 

f 

+ 282774,0 

Total 0 

Preşedinte de şedinţă 

Contrăsemnab 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 3 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Linia bugetară Destinaţia mijloacelor Cod E C O Alocaţii 
aprobate, 
lei 

Instituţia „Termoizolarea pereţilor 211180 Remunerarea muncii angajaţilor -212100 
Grădiniţa nr. 194 exteriori a Grădiniţei conform statelor 
cod inst. 07603 nr. 194 din str. Jubiliară ,40 212100 Contribuţii de asigurări sociale de -55000 
F1F3- <3911 or.Codru" - sumă de stat obligatorii 
P1P2 - 8802 1 569 999,99 lei 212210 Prime de asigurare obligatorie de -4900 
P3 -00199 Responsabil tehnic -

7850, Olei 
asistentă medicală achitate de 
angajatori pe teritoriul tării 

222210 Servicii informaţionale -2000 
222400 Servicii de transport -1000 
222500 Servicii de reparaţii curente -37000 
222600 Formare profesională -2850 
222990 Servicii neatribuite altor aliniate -19348 
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea 

temporară de muncă 
-3860 

314110 Procurarea maşinilor si utilajelor -24503 
316110 Procurarea uneltelor si 

scule lor,inventarului 
+24503 

318110 Procurarea altor mijloace fixe -5000 
335110 Procurarea materialelor pentru 

scopuri didactice 
-2000 

336110 Procurarea materialelor de uz 
gospodăresc 

-40000 

337110 Procurarea materialelor de 
construcţie 

-10006 

338110 Procurarea accesoriilor de pat -20000 
339110 Procurarea altor materiale -20000 
333110 Procurarea produselor alimentare -100000 
311120 Reparaţii capitale ale clădirilor +535064 

Instituţia Procurarea luminiţelor, 336110 Procurarea materialelor de uz -13000 
Aparatul ghirlandelor pentru gospodăresc 
primarului -11190 împodobirea brazilor de 337110 Procurarea materialelor de -12000 
F1F3- 0111 Crăciun construcţie 
P1P2- 0301 339110 Procurarea altor materiale +25000 
P3 - 00005 
Instituţia 222500 Servicii de reparaţii curente -100000 
Aparatul Defrişarea copacilor 222990 Servicii neatribuite altor aliniate +100000 
primarului -
11190 
F1F3 - 0620 
P1P2 - 7502 
P3 ' 
•V P A .V' ^ 

Preşedintele şedinţă 
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Sergiu Popuşoi 
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Anexa 4 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

Lista persoanelor pentru acordarea ajutorului material 

î.Pensionari pentru limită de vîrstă - 16 persoane 

Nr. Numele, prenumele Cod personal Suma 

1 Baltaga Zinaida 2001001503543 500 
2 Buga Olga 2001001564856 500 
3 Ciubaru Tamara 2000001112799 500 
4 Gromovici Zoia 2001001520049 500 
5 Gurscaia Liudmila 2001001543390 500 
6 Iahioev Nurali 2005001029182 500 
7 Mazur Maria 0972706019728 500 
8 Mihailov Larisa 2000001021918 500 
9 Miheenco Elena 2001001561947 500 
10 Perciuleac Vera 2004001010848 500 
11 Popescu Valentina 2006001005396 500 
12 Popovici Maria 2001001511778 500 
13 Raileanu Ecaterina 0982507010554 500 
14 Roşea Elena 2001001504078 500 
15 Telinova Liudmila 2001001049418 500 
16 Ureche Gheorghe 2003001056892 500 

II. Persoane cu dizabilitate severă - 3 persoane 

Nr. Numele, prenumele Cod personal Suma 
1. Griciuc Maria 0981605140611 600 
2 Munteanu Ion 0981203010103 600 
3 ProzorovschiIvan 2001001564605 600 

III. Persoane cu dizabilitate accentuată şi medie - 9 persoane 

Nr. Numele, prenumele Cod personal Suma 
1 Batin Elena 2001001557018 500 
2 Camerzan Stanislav 0980903015124 500 
3 Carţeva Anna 2001003517270 500 
4 Mostovoi Vladimir 2001089310024 500 
5 Natalschi Parascovia 0980909010992 500 
6 Pascari Raisa 2001001337722 600 
7 Tulba Ruslan 2000042265146 500 
8 Ungureanu Victor 2004001085253 500 
9 Vîsoţchi Galina 0992705426747 500 

IV. Persoane grav bolnave - 10 persoane 



Nr. Numele, prenumele Cod personal Suma 
1. Arnăut Vasile 0990406013574 1000 
2 Cucu Constantin 2000022062712 1000 
3 Dodon Tatiana 0972111012299 1000 
4 Furdui Liudmila 2000001072840 1000 
5 Grigoriev Vădim 2002089027446 1000 
6 Matricalî Liliana 2005001037835 1000 
7 Nani Lilia 2003088005266 1000 
8 Ozimovski Eduard 0962405545927 1000 
9 Varfalameev Andrian 0961510016685 1000 
10 Zavulan Alexandra 0981112016298 1000 

V. Familii social-vulnerabi e - 6 persoane 
Nr. Numele, prenumele Cod personal Suma 
1 Barbă Ilie 2002001082742 1000 
2 Cuciuc Valentina 2001042616000 1000 
3 Gîndea Mariana 2004032062641 
4 Midari Raisa 2002001017473 /ooo 
5 Nicoreţ Gheorghe 0980503010644 / / p 
6 Pisarenco Larisa 0981804013589 / / $ ) 00 

t ' ^ / Y re şedinţe de şedinţă 
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H U , REPUBLICA MOLDOVA 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

CONSILIUL ORĂSENESC CODRU 
03941708 

D E C I Z I E 

nr. 8/5 din 30 noiembrie 2017 

„Cu privire la autorizarea casării 
unor fonduri fixe " 

în rezultatul examinării proceselor-verb ale privind casarea unor fonduri fixe 
întocmite de comisia instituită în acest sens, ţinând cont de avizul comisiei pentru 
buget, finanţe, economie şi reforme, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.500 
din 12.05.1998 „Privind aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate 
raportate la mijloace fixe", în temeiul art.14 alin.(2), lit.b) şi art.19 alin.{4) din Legea 
nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul oraşului 
Codru DECIDE: 

1. Se autorizează casarea mijloacelor fixe din bilanţul Primăriei or. Codru, 
conform Registrului anexat la prezenta decizie. 

2. Comisia instituită va efectua controlul asupra scoaterii din exploatare a 
fondurilor fixe casate si va monitoriza luarea la evidentă a activelor S 5 

utilizabile, după caz. 

3. Comisia pentru buget, finanţe, economii 
prevederilor prezentei decizii. 

reşédinte de\ ş edinţă 
m s ^ i i l i é 

. . . 

\Coh traSemnat' 
Seerétar-interimar al Consiliului 

şi reforme va exercita controlul 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 
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Anexa 
la decizia Consiliului 

or. Codru nr.8/5 din 30 noiembrie 2017 

Autorizaţie de casare 

( s e m n ă t u r a p e r s o a n e i r e s p o n s a b i l e , ş t a m p i l a a u t o r i t ă ţ i i ) 

Registrul 
actelor fondurilor fixe casate 

Primăria or. Codru 

N r Denumirea şi marca 
mijlocului fix 

Nr. de 
inventar 
sau de 
stat 

Data 
puner 
ii în 
fiincţi 
une 

Valoarea 
de 
intrare, 
lei 

Valoarea 
probabilă 
rămasă la 
exp irarea 
duratei 
utile de 
funcţionar 
e , lei 

Codul de 
clasificare 

Durata de 
funcţionare 
utilă ( norma 
anuală de 
uzură ) , an i , 
(% an) 

Uzura 
calculată 
, lei 

Valoarea 
de b i lan ţ , 
lei 

Gradul 
uzurii , 
% 

Literatură uzată 
1991-
1998 

2061,3 0 19000001000 12 2061,30 100 

Computer Samsung 31400128 2005 11850,0 0 148471 3 11850,0 0,00 100 
M asină de tocat carne 31400129 2005 150,0 0 14843850000 9 150,0 0,00 100 
Televizor LG 31400132 2007 1760,0 0 14852520 13 1353,0 407,00 77 
Videomagnitofon 
Panasonic 

31400134 2007 1200,0 0 148521 5 1200,0 0,00 100 

Televizor Alfa 31400135 2007 2300,0 0 14852520 13 1770,0 530,00 77 
P C Neuron 31400030 2010 3825,0 0 148471 3 3825,0 0,00 100 
Tigsie electrică 31600109 1982 377,0 0 377,00 100 
Set albituri 31600035 2005 2030,0 0 169404 3 2030,00 100 
Suport pent ru 
televizor 

31600055 2005 450,0 0 16940320 450,00 100 

Căsuţă senzorială 31600071 2005 1400,0 0 1400,00 100 
Fier de călcat 31600074 2005 150,0 0 16851629 5 150,00 100 
Ceainic Scarlet 31600253 2014 498,0 0 14841981 5 498,00 100 
Fier de călcat 31600254 2014 700,0 0 16851629 / 5 700,00 100 / / 

Total X X 28751,3 0 X / X 20148,0 8603,30 X 

A . . <""• 
'Preşedinte (|e şedinţă 
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Ja REPUBLICA MOLDOVA 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

CONSILIUL ORĂSENESC CODRU 

D E C I Z I E 

03941708 

nr. 8/6 din 30 noiembrie 2017 

„Cu privire la stabilirea 
indemnizaţiei de conducere" 

în baza Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „cu privire la condiţiile 
de salarizare a personalului din unităţile bugetare", tabelul nr.2 din anexa nr.l şi a 
notei la tabel, art.26 din Legea Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 
„privind finanţele publice locale", art. 14 alin.(l), (2) n) din Legea Republicii 
Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006„privind administraţia publică locală ", 
Consiliul orăsenesc Codru DECIDE: 

1. Se stabileşte, pentru anul de studii 2017 - 2018, indemnizaţia de 
conducere pentru funcţia didactică de conducere, dnei Ciolac Ludmila -
director al instituţiei preşcolare Grădiniţa nr.l94, în mărime de 35% din 
salariul lunar corespunzător funcţiei. 

2. Contabilul-şef, dna Z.Bahova va opera modificările de rigoare în bugetul 
or.Codru pentru anul 2016, precum şi va ţine cont de prevederile prezentei 
decizii la planificarea bugetară pentru anul 2018. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pi fe în sarcina comisiei pentru 
buget şi finanţe, economie şi reforme din ca ?ul Consiliului or. Codru. 

fr 
Preşedinte dp şedinţă 

Contrasemnat 
Secretar-interimar al Consiliului 

Sergiu Popuşoi 

Ruslan Cazacu 



»> ! * < REPUBLICA MOLDOVA 
MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

C O N S I L I U L O R Ă S E N E S C C O D R U 

D E C I Z I E 

nr. 8/7 din 30 noiembrie 2017 

"Cu privire la aprobarea Regulamentului vizând 
numărul abonamentelor de telefoane de sewiciu, 
faxuri, telefoane mobile pentru aparatul Primăriei 
or. Codru, mun. Chişinău" 

în scopul asigurării aparatului Primăriei or. Codru cu telefoane/faxuri şi linie 
mobilă, precum şi reducerii cheltuielilor pentru plata serviciilor aferente şi convorbirile 
telefonice de serviciu, în conformitate cu pct.2 şi pct.21 din Hotărârea Guvernului 
nr. 1362 din 22.12.2005 "Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul 
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii 
autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)", 
art. 14 alin.(l) şi (3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia 
publică locală", Consiliul Orăşenesc Codru DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea numărului - limită a 
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile, pentru aparatul 
Primăriei or. Codru, mun. Chişinău, la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, conform 
anexei - parte integrantă a prezentei decizii. 
2. Primăria or. Codru, va întreprinde măsurile de rigoare în vederea asigurării 
aparatului entităţii cu legătura telefonică necesară, în limita normei stabilite. 
3. Controlul executării prezentei decizii se pune fn sarcina Comisiei pentru buget şi 
finanţe, economie şi reforme din cadrul Consiliului i r . Codru. 

P re ş e dinte ş e dinţă 

L ! - ' ^ f P 
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\ Secretar-iriterimar al Consiliului .,» J c^-sV-v. 

Sergiu Popuşoi 
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Anexa 34 
la decizia Consiliului or. Codru 

rtr. 8/2 din 30 noiembrie 2017 

REGULAMENT 
Cu privire la stabilirea numărului - limită a abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, 

telefoane mobile, pentru aparatul Primăriei or. Codru, mun. Chişinău, la îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, 

1.1 Prezentul Regulament este elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1362 din 
22.13.2005 "Cu privire la aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de 
telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor 
administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)" şi Legea nr. 
436-XVT din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală". 

1.2 In scopul asigurării autorităţii administraţiei publice locale cu telefoane/faxuri 
şi linie mobilă, precum şi reducerii cheltuielilor pentru plata serviciilor aferente şi 
convorbirile telefonice de serviciu se aprobă normativele privind numărul 
abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru aparatul 
Primăriei or.Codru. 

1. Convorbirile telefonice pentru un număr de telefon mobil se vor efectua de angajaţii 
Primăriei Codru în limita cheltuielilor lunare, aprobate . 

2. Se împuterniceşte Primarul or. Codru cu dreptul de a stabili, prin dispoziţie, 
norma-limită pentru o lună de cheltuieli la un număr de telefon mobil pentru 
convorbirile telefonice, în scop de serviciu, pentru personalul Primăriei Codru, ţinând 
cont de complexitatea atribuţiilor de serviciu stabilite. 

II. Normativele privind numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, 
faxuri, telefoane mobile pentru aparatul Primăriei or.Codru 

Prezentele Normative reglementează numărul abonamentelor de telefoane, faxuri, 
telefoane mobile pentru utilizarea la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către 
colaboratorii Primăriei or.Codru. 

Se stabilesc următoarele normative de asigurare cu mijloace de legătură 
telefonică 

I. Dispoziţii generale 

II. Utilizarea telefoanelor mobile de serviciu 

Nr. de 
ord. 

Tip de telefonie 
Denumirea Telefon 

mobil 
Telefon fix Inclusiv: 



Telefon 
fax 

1. Primarul or.Codru 1 1 1 
2. Viceprimarul 1 1 0 
3. Secretaml Consiliului 0 1 1 
4. Anticamera 1 1 1 
5 Cancelaria 0 1 0 
6. Contabilitatea 1 0 
7. Arhitect 0 1 0 
8. Asistenta socială 5 1 1 0 
9 Perceptori fiscali 0 1 0 
10 Ingineri cadastrali 0 1 0 

11. 

Specialiştii: 
-Protectie civilă, î ' 

-Reţele inginereşti şi 
drumuri, 

-Juristul 
1 

1 0 

12 Unităţi de rezervă 3 0 0 

Total telefoane: 9 / 12 3 

^ j , X -
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REPUBLICA MOLDOVA 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 
5 

CONSILIUL ORĂSENESC CODRU 

^ pi»».» 

^ •» -; 
03941708 

D E C I Z I E 
nr. 8/8 din 30 noiembrie 2017 

"Cu privire Ia modificarea tarifelor pentru 
rezervarea pe termen nelimitat şi înhumări curente, 
a loturilor destinate înhumărilor la cimitirul or. Codru" 

Având în vedere avizul comisiei pentru buget şi finanţe, economie şi reforme 
din cadrul Consiliului or. Codru din 14.11.2017, în temeiul pct.13, 14 din 
Regulamentul cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 1072 
din 22.10.1998, art.14 alin.(l) (2) lit.q), (3) şi art.20 alin.<5) din Legea nr.436-XVI 
din 28.12.2006, "Privind administraţia publică locală", Consiliul orăşenesc Codru 
DECIDE: 

1. Se modifică anexa nr.l la decizia Consiliului or. Codru nr.4/4 din 05 
octombrie 2011: - "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervare pe termen 
nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirului 
din or. Codru", în partea aprobării tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat şi 
înhumări curente a loturilor destinate înhumărilor la cimitirul or. Codru pentru 
cetăţeni din afara oraşului Codru, prin majorarea acestor tarife, după cum urmează: 

- înhumări curente - 2000 lei; 
- rezervări -3000 lei. 

2. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţă publică prin plasarea pe 
pagina web a Primăriei or. Codru - www.primariacodru.md şi afişarea pe panoul 
informativ la sediul institutiei. 

3. Comisia buget şi finanţe, economie şi 
Codru, va exercita controlul îndeplinirii prevederilo 

r,V ~ 
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