
Anexa nr. 9
la decizia C onsiliului comunei
Cocieri

NOTA INFORMATIVA

la proiectul bugetului APL Cocieri pe anul 2019.

Proiectul bugetului Autoritdlii Publice Locale Cocieri pe anul 2019 este

elaborat in conformitate cu prevederile Legii finanlelor publice locale gi

responsabilitelii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie a.2\I4,Legrinr.397-XV din

16 octombrie 2003 privind finanlele publice locale ( cu modificirile qi

completdrile ulterioare) precum si Setului metodologic privind elaborarea,

aprobarea si modificarea bugetului aprobat prin Ordinul ministrului finanlelor

nr.209 din2l decembrie 2015.

Venituri

Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte venituri

prevdzute de legislalie qi se formeazd din:
r Venituri generale;

r Venituri colectate;
o Granturi pentru proiecte finanlate din surse externe.

Volumul planificat al veniturilor bugetului APL Cocieri in anul 2019 propus

spre aprobare,constitue 15133,2 mii lei. Veniturile bugetului sunt alcdtuite din:

- Venituri proprii - 2869,6 mii lei;
- Transferuri - l l562,22mii lei;
- Venituri colectate - 701.4mii lei.

l.Impozite pe venit - 1945,0 mii lei, ce constituie 67 ,8Yo din totalul venituri
peoprii:

- impozitul pe venitul retinut din salariu - 1878,1 mii lei
- impozitul pe venitul persoanelor fizice spre platalachitat - 66,9 mii lei.

Prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr.178 din
26.07.2018 a fost stabilitd o cotd unicd laimpozitul pe venit persoanelor ftzice,
in n;6rime de l2o/o. Deasemenea, prin legea prenotatd au fost majorate mdrimea
scutirii anuale personale pind la 240001ei qi mirimea scutirii anuale pentru
persoanele intrelinute pind la 3000 lei.

2.Impozitele pe proprietate - suma totald 320,9 mii lei ce constituie II,2o/o
din totalul veniturilor proprii.



2.1 Impozitul funciar total -8504 mii lei dintre care :

- Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu exceplia GJ
(de fermier)- 7,2 mii lei;
- Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la G!
(de fermier)- 6,0 mii lei,
- Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea agricola-2I,9mii lei;
- Impozitul funciar incasat de la persoanele ftzice - 47,1 mii lei;
- Impozitul funciar pe pdquni gi finele - 3,2 mii lei;(este scutit prin decizia
consiliului)

2.2lmpozitul pe bunurile imobiliare -235,5 miil lei:

- Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice - 3,8 mii lei;
- Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice- 65,8 mii lei; r
- Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice
inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata de piata bunurilor
imobiliare - 142,9 mii lei;
- Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de cdtre persoanele ftzice-cetdfeni
inregistrate din valoarea estimata (de piali) bunurilor - 23,0 mii lei,
Marimea incasarilor fiind stabilita conform decizilor organelor deliberative si
datelor serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor din cadrul primariei.

3. Impozite ,si taxe pe marfuri qi servicii - 457 r7 mii lei:

- taxa pentru amenajarea teritoriului - 34,0 mii lei;
- taxa de plasare apublicit[1ii - 1,Omii lei;
- taxa pentru dispozitivele publicitare = 1,0mii lei;
- taxa pentru unitatile comerciale - 86,6mii lei;
- taxa pentru eazate - 0,lmii lei;
- taxa balneard - I20,0 mii lei;
- taxa pentru solubrizare - 210,0mii lei;
-taxa pentru patenta de intreprinzator - 5,0 mii lei. ,
Taxele locale colectate constitue l2,8yo din bugetul local cu luarea in
consideratie a dinamicii incasarilor fa{6 de ultimii 2 ani cu l,3o/o.

4.Plata pentru chirie/arendi :

- arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de
nivelul I constituie - 137,4 m1i lei comparativ cu anul precedent sa majorat
cu  29 l , l o  .

5. Resursele atrase(venituri colectate) de institufiile publice au fost estimate
in marime de 701,4 mii lei din care:

Casa de cultura Cocieri



- plata pentru localiune constituie 14,0 mii lei,
- donalii voluntare interne 5,0 mii lei.
Gospoddria comunald
-donalii voluntare interne 5,0 mii lei.
Grddinila plata pdrintescd - 212,2 mii lei.

$coala de arte plata pdrintescd - 416,9 mii lei.
6.Transferurile primite intre bugetul de stat si bugetele locale in suma de
3136.2 mii lei din care:

6.1 Transferuri cu destinalie generald intre bugetul de stat qi bugetele locale
de nivelul I pentru invatamintul prescolar,primar,secundar general,special si
complementar(extrascolar) n suma de 44418 mii lei.

6.2 Transferuri cu destinalie speciald intre bugetul de stat si bugetele locale
de nivelul I in suma de llll7.4 mii lei.

Structura veniturilor bugetului APL Cocieri pe anul 2019 in valoare nominald.
dere in total este ilustratd i tabelul de mai i

Toate veniturile bugetului primariei prognozate pentru anul2019 sunt reflectate
in anexa nr.2la proiectul deciziei, iar veniturile colectate pe institutii sunt
reflectate in anexa nr.6 la proiectul deciziei.

Cheltuieli

Cheltuelile (cu exceptia celor efectuate din contul transferurilor cu
destinalie speciala) s-au estimat in dependenld directa de suma resurselor
estimate.Resursele financiare sunt direclionate pe programe de importanld
vitala,care ar permite solulionarea problemelor stringerrte,fard,admiterea de
datorii creditoare si blocaje financiare.

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2019 qi
estimarilor pe anii 2020-202l,institu1iile-beneficiari s-au condus de :

-*actele normative si legislative,strategiile si programele care reglementeazd,
activitatea domeniilor respective;

- volumul veniturilor colectate de instituliile bugetare;
- actele legislative si normative care reglementeazaaspectele referitoare la

remunerarea muncii.
La estimarea mijloacelor pentru cheltueli s-a mai tinut cont de cheltuelile

efectuate in perioadele precedente pe fiecare articol in parte,de indicii de

ca n 1n este llus m u mal los
Denumire Proiect 2019mii

lei
Pondere
in totalro/o

I.Venituri in total. din care: 15133.2 100
Venituri proprii 2869,6 19,0
Transferuri primate de la bugetul de stat. total 1I562,22 76,4
Inclusiv: compensalii la energie $i gaz 4625,7 30,6
Resurse atrase de institutii(venituri colectate) 701,4 4,6



crestere a preturilor de consum,de activitdlile planificate pe institutii in anul

viitor,precum si necesitatea aplicarii unui regim strict de economie.

Cheltuelile bugetului pentru anul2019 se estimeazala 15133,2 mii lei,ce este
cu l5,7o/o mai pulin decit a fost aprobat pentru anul 201 8.

Cheltuielile bugetului primariei pe anul 2019 comparativ cu bugetul
robat pe anul 2018

Resursele si cheltuelile bugetului comunei Cocieri conform clasificatiei
functionale si pe programe pe a.2019 sunt reflectate in anexa nr.3 la proiectul de
ctziet.

itt 
"" 

priveste efetivul- limitd a unitalilor de personal pentru anui_ 2019 Ia
general sunt 93,63 unitati reflectate in tabelul de jos:

aproDat pe anu

Denumirea grupelor principale Cod 2018
aprobat
mii lei

2019
proiect
mii lei

Devieri

2018t20I9

mii lei

I 2 3 4 5=4-3

Autoriteti leeislative si executive 0 1 2137  "8 1884.s -253.3

Apdrarea nationald 02 2, r 2 r l 0
Drumuri 04 469.9 474.3 4.4
Gospodaria comunalS 06 1868.7 679.0 -rl8g,7

Cultura,sport,tineret,culte si odihna 08 1037,3 rr20,2 82,9

Invatamint 09 6 1 06,1 6347.4 24r.3
Compensatii 1 0 41,89.4 4625^7 436.3
Total: 15811.3 15133,2 -678,1

Denumirea cod Orgl/Org 2
Efectivul de

personal,

unitati
Grupa principali 1, administra(ia publici locali

10736 16,50

Grupa principald 8, total
13,50

Club Vasilievca
055 16 2,50

Bibliotaca public[
055 14 1,00

Casa de culturd
0 5 5 1 5 10,00

' Grupa principali 9, total
63,63

Grddinila
05510 34,70

$coala de arte
05512 28,93

Total uniti{i

1343 93,63



Particalariti{ile cheltuielilor bugetului

Marimile alocaliilor propuse spre aprobare pentru anul 2019 sunt
repartrzate in anexa nr.3 la proiectul deciziei bugetare pe grupe principale de
cheltueli,unde sunt specificate si resursele din care se vor finanta,precum si pe
subprograme.
In scopul uqurdrii examindrii proiectului bugetului comunei Cocieri, precum si

pentru a pune la dispozilie o informalie mai detaliatl, decit ceaprevanttdin
proiectul deciziei laprezenta nota informativd anexdm urmatoarele anexe:

Anexa 1. Indicatorii generali qi sursele de finanfare ale bugetului;

Anexa 2. Componenla veniturilor bugetului local;

Anexa 3. Resursele Ei cheltuielile bugetului local conform clasificaliei I

funcfionale qi pe programe;

Anexa 4. Nomenclatorul tarifelor contra platd, de autoritdlile/institufiile
bugetare finansate de la bugetul comunei Cocieri pe anul 2019;

Anexa 5. Transferuri de la alte bugete;

Anexa 8. Efectivul-limitd al statelor de personal din autoritSlile bugetare
finanfate din bugetul comunei.

Contabil ;ef Moqanu Marina


