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Bugetul 2021

7,720,700 lei



Bugetul 2021

7,720,700 lei

Venituri

(de unde vin banii)
Cheltuieli

(unde se duc banii)



Transferuri de la Bugetul de Stat
5,280,900 lei (68,4%)

Venituri proprii
2439,800 lei (31,6%)

De unde vin banii?

Transferuri de la Bugetul de Stat comparativ cu Venituri proprii



Prestare servicii
240,000 lei (9,8 %)

Impozite
2000,800 lei (82,0%)

Taxe locale
199,000 lei (8.2%)

De unde vin banii?

Structura Veniturilor proprii



Taxe și impozite  locale 2021

1.1.Impozit pe venitul persoanelor fizice

Impozit pe venit retinut  din salariu

Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achiat

Impozitul funciar

Impozit funciar ale  persoanelor juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator
Impozit funciar ale  persoanelor fizice ,cetatenii

Impozitul pe bunurile imobiliare

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

Impozit pe bunurile immobile ale persoanelor fizice

Impoz pe bunur imobiliar achitat de catre per.jur si fiz.inreg.in calitate de intreprinzator la valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare

Taxe pentru servicii specificate

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Taxa petru unitatile comerciale si/sau de preastarea serviciilor

Renta

Arenda petru resursele naturale incasate in bugetul local 

Arenda terenurilor cu destinatie agricol uncasat in bugetul local

Arenda terenului cu alta destinatie decit cea agricola incasat in Bugetul Local

Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local

2. Veniturile colectate

2.1 Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutile bugetare

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata (aparatul primariei )

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata (institutile preșcolare )
Gradinita s.Pervomaisc
Gradinita s.Constantinovaca
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public

3.Transferuri de la bugetul de stat

3.1.Transferuri rimate între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele  locale de nivelui I pentru invatamintul prescolar

Transferuri curente primite cu destinație special între bugetul de stat și bugetul local nivelul I pentru infrastructura drumurilor

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele  locale de nivelui I 

Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelui I
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Grădiniță

Primărie și Consiliul Local

Reparația drumurilor

Instituții de cultură, biblioteca, sport

Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat stradal

Apararea Nationala

Fondul de rezerva

Cum cheltuim banii?



Cum cheltuim banii?

Grădiniță

3,960,900 lei

Salarii

153 copii ... lei/ copil

Alimentație Alte

cheltuieli

2.730.900

lei

576.400

lei

653.600

lei



Cum cheltuim banii?

Primăria și Consiliul Local

1550.000 lei

Salarii

13 Angajați

Alte

cheltuieli

Servicii 

comunale

1114.000

lei

244.610

lei

191.390

lei



Cum cheltuim banii?

547,600 lei

Biblioteca Sport

Tineret

Casa de 

cultură

310.000

lei

205.000

lei

32.600

lei

Instituții de cultură, biblioteca, sport, tineret si actiuni culturale



Cum cheltuim banii?

260.000 lei

Amenajarea

teritoriului
Iluminatul 

stradal

160.000

lei

100.000

lei

Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat stradal  

km de 
străzi 

iluminate



Cum cheltuim banii?

1.378.400,00 lei

Reparația drumurilor

0,700 km de 
drum reparate

Străzile ce vor fi reparate:
- V.Coliban



Cum cheltuim banii?

1.900 lei

Apararea nationala (recrutii)

Incorporarea tinerilor in 
rindul Armatei Nationale



Întrebări
sau

Propuneri


