
 

 

 

 

Proiectul de buget al orașului Căușeni 

pentru anul 2021 

 

 
  

Denumirea 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 48908,0 

II. CHELTUIELI, total 48908,0 

III. SOLD BUGETAR 0 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total (active 

financiare+datorii+modificărea soldului de mijloace bănesti) 0 

inclusiv conform clasificației economice (k3) 0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 0 

Împrumuturi recreditate între bugetul de nivelu II și bugetele 

locale 

0 

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 0 

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Căușeni  

pentru anul 2021 
 

Denumirea 
Suma,  

mii lei 

Venituri total: inclusiv 48908,0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 14415,0 

Impozitul funciar 500,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 2285,0 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1,0 

Taxe pentru servicii specifice 3400,0 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate 450,0 

Taxa pentru patenta de întreprinzător 450,0 

Renta 90,0 

Taxe şi plăţi administrative 12,0 

Amenzi și sancțiuni contravenționale 3,0 

Total venituri de bază 21156,0 

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către 

instituțiile bugetare 1480,0 

Donatii voluntare interne pentru cheltuieli curente 15,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 

de nivelul I 26257,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni 

conform clasificașiei funcționale și pe programe 

 

  

Cheltuieli recurente, în total 48908,0 

          inclusiv cheltuieli de personal 24659,5 

 Investiții capitale, în total 2000,0 

Servicii de stat cu destinaţie generală 5644,0 

 Resurse, total 4994,0 

            Resurse generale 4994,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 150 

Cheltuieli, total 5644,0 

Exercitarea guvernării 5144,0 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 500,0 

Servicii în domeniul economiei 2103,1 

 Resurse, total 2103,1 

            Resurse generale 2103,1 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 0 

 Cheltuieli, total 2103,1 

Administrarea patrimoniului de stat 0 

Dezvoltarea drumurilor 2103,1 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 9339,2 

  Resurse, total 9339,2 

            Resurse generale 9339,2 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 0 

 Cheltuieli, total 9339,2 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7839,2 

Iluminarea stradală 1500,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 1137,1 

  Resurse, total 1137,1 

            Resurse generale 922,1 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 15,0 

 Cheltuieli, total 1137,1 

Dezvoltarea culturii 737,1 

Tineret și sport 400,0 

Învăţămînt 27104,6 



 

 

 

 

 Resurse, total 27104,6 

            Resurse generale 21869,9 

 Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 5234,7  

Cheltuieli, total 27104,6 

Educație timpurie 27104,6 

Protecţia socială 1220,0 

Resurse, total 1220,0 

            Resurse generale 1120,0 

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 100,0 

 Cheltuieli, total 1220,0 

Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 1220,0 

Aprovizionare cu apă și canalizare 2360,0 

Resurse generale 2360,0 

Resurse colectate 2360,0 

Cheltuieli, total 2360,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dezagregarea cheltuielilor pe Codurile instituțiilor 

primăriei la bugetul aprobat pentru anul 2021 

 

Denumirea Suma, mii lei 

Aparatul primarului 5144,0 

Primăria Căușeni –fondul de rezervă                    500,0 

 Primăria-dezvoltarea drumurilor 2103,1 

Primăria-iluminarea stradală 1500,0 

 Primăria-dezvoltarea gospodăriei de locuințe: 7439,2 

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe 5339,2 

Î.M,,Salubrizare și Amenajare’’             2500,0 

 Primăria-aprovizionarea cu apă și canalizare :         2360,0 

Î.M,,Apă Canal Căușeni’’ 360,0 

Proiectul ,,Extinderea rețelelor de canalizare din 

orașul Căușeni’’ 2000,0 

Primăria-tineret și sport        400,0 

Primăria-dezvoltarea culturii :      737,1 

Activități culturale 500,0 

Bibliotecile nr.1,nr.2 127,2 

 Activitatea caselor de cultură 109,9 

  Primăria-protecția socială :             1220,0 

Cantina socială 220,0 

Procurarea pâinei sociale 600,0 

Ajutoare banești( mijloace bănești pentru perioada 

rece a anului,pentru fiecare copil nou născut) 400,0 

Educație timpurie-total:           27104,6 

Grădinița nr.1            6240,9 

Grădinița nr.2 6679,6 

Grădinița nr.3 3425,4 

Grădinița nr.4 3630,7 

 Grădinița nr.6 3756,0 

Grădinița nr.7 3372,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate 

 în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2021 
 

Nr. 

d/o 

Obiectele impunerii Cotele 

concrete 

I Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 

pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în 

scopul impozitării 

( conform art. 280 din titlul VI ăl Codului fiscal 

                               Bunurile imobiliare, inclusiv: 

 

1. 

 

Cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit 

individuale terenuri aferente acestor bunuri); 

0,08% din 

baza 

impozabilă 

a bunurilor 

imobiliare 

2. 

 

 

 

 

 

Garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate; 

 

 

 

0,1% 

din baza 

impozabilă 

a bunurilor 

imobiliare 

 

3. 

Loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii 

amplasate pe ele. 

 

 

 

0,1% din 

baza 

impozabilă 

a bunurilor 

imobiliare 

4. Terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele 

0,1% din 

baza 

impozabilă 

a bunurilor 

imobiliare 

 

5. 

Bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă 

sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe 

care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor 

pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele. 

0,3% din 

baza 

impozabilă 

a bunurilor 

imobiliare 

 

II Cotele concrete la impozitul funciar 

pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul 

impozitării (conform Anexei nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare 

a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000) 

6.          Terenurile cu destinaţie agricolă: 

1) Toate terenurile, altele decît cele destinate 

fîneţelor şi păşunilor: 

 

 

 



 

 

 

 

a) care au indici cadastrali 

 

1,50lei/grad/ 

ha  

b) care nu au indici cadastrali 
110lei/ha 

 2) Terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:  

a) care au indici cadastrali 0,75 

lei/grad/ha 

b) care nu au indici cadastrali 55 lei/ha 

 

3) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri 

ect.) 

115 lei/ha 

 

7. T               Terenurile din intravilan,incusiv: 

)    1) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei 

publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite 

în extravilan din cauza insuficienţei, de terenuri în 

intravilan, neevaluate de către organele cadastrale 

teritoriale conform valorii estimate. (Grădini); 

2)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte 

terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale 

conform valorii estimate. 

 

 

 

 

 

4lei/100m2 

 

 

10 

lei/100m2 

8. Terenurile din extravilan, inclusiv: 

1) terenurile 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/ha 

 2)terenurile altele decît cele specificate la alin.1.8 

neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform 

valorii estimate. 

 

70 lei /1ha 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 

pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte 

încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% 

şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor ele 

construcţie neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării 

(conform Anexei. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul 

fiscalnr.1056 din 16.06.2000) 

 

 

 

 

9. 

Pentru clădirile și construcțiile cu destinație 

agricolă,precum și alte bunuri imobiliare, neevaluate de 

către organul cadastral teritorial, conform valorii estimate, 

inclusiv:  

a)pentru persoanele juridice și fizice care desfașoară 

activitate de întreprinzător 

 

 

 

 

0,3%din 

valoarea 

contabilă a 

bunurilor 

imobiliare 

pe perioada 

fiscală 



 

 

 

 

b)pentru persoanele fizice,altele decit cele specificate la lit 

a.pct 9 

0,3% din 

costul 

bunurilor 

imobiliare 

  

10. 

Pentru bunurile imobiliare, cu excepţia celor prevăzute în 

pct. 9 ,neevaluate de către organele cadastrale teritoriale 

conform valorii estimate,inclusiv: 

a) pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară 

activitate de întreprinzător; 

 

 

0,3% din 

valoarea 

contabilă a 

bunurilor 

imobiliare 

pe perioada 

fiscală 

 b)persoanele fizice, altele decît cele specificate la 

 lit. a)pct10 

0,3% din 

costul 

bunurilor 

imobiliare 

 

Notă:În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor 

principale ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de 

întreprinzător, înregistrarea cu drept de proprietate, depășește 100 m2  

inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se 

majorează în funcție de suprafața totală, după cum urmează: 

-de la 100 la 150m2 inclusiv – de 1,5 ori; 

-de la 150 la 200m2 inclusiv – de 2 ori; 

-de la 200 la 300m2 inclusiv – de 10 ori; 

-peste 300 m2-de 15 ori. 

Construcție principală-construcție înregistrată cu drept de proprietate a 

persoanei fizice, care are destinație de locuință și nu este antrenată în 

activitate de întreprinzător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taxele  locale, cotele și înlesnirile  fiscale ce se pun în 

aplicare pentru anul 2021 pe teritoriul or. Căușeni 

Nr.

d/o 

Denumirea  

taxelor 

Cota taxei de bază 

(în lei/%) 

Pentru anul calendaristic 

 

Înlesnirile fiscale conform art. 

296 din Codul fiscal, suplimentar  

celor stabilite prin art.295 

1. Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului 

200 lei anual pentru 

fiecare salariat şi/sau 

fondator al întreprinderii, 

în cazul în care acesta 

activează în 

întreprinderea fondată, 

însă nu este inclus în 

efectivul trimestrial de 

salariaţi,pentru fondatorii 

de gospodarii taranesti – 

200 lei anual 

1. Autorităţile publice şi 

instituţiile finanţate de la bugetele 

de toate nivelurile 

2. Persoanele fizice (invalizi, 

pensionari) şi persoanele juridice 

ai căror număr de invalizi şi 

pensionari depăşeşte nivelul de 50 

la sută din numărul scriptic total 

3. Fondatorii gospodăriilor  

ţărăneşti (de fermier) care au atins 

vârsta de pensionare 

2. Taxa de 

organizare a 

licitațiilorși 

loteriilor pe 

teritoriul 

unității 

administrativ

-teretoriale 

Căușeni 

0,1% 

a venitului din vinzari ale 

bunurilor declarate la 

licitație sau valoarea 

biletelor de loterie emise 

Organizatorii licitaţiilor 

desfăşurate în scopul asigurării  

rambursării datoriilor la credite, 

acoperii pagubelor, achitării 

datoriilor la buget, vînzării 

patrimoniului de stat şi 

patrimoniului unităţilor 

administrativ-teritoriale 

3. Taxa de 

plasare 

(amplasare) a 

publicității 

(reclamei)  

8% 

Din venitul din vinzări 

ale serviciilor de plasare 

și/sau difuzare a 

anunțurilor publicitare 

prin intermediul serv. 

Cinema,video,retele 

telefonie,telegraf,prin mij 

de tr-t,cu excepția 

amplasar.publ exterioare 

 

1. Autorităţile publice şi 

instituţiile finanţate de la bugetele 

de toate nivelurile 

2. Producătorii şi difuzorii de 

publicitate socială şi de publicitate 

plasată pe trimiterile poştale 

4. Taxa de 

aplicare a 

simbolicii 

locale 

0,1%venitul din vinzări 

ale produselor fabricate 

cărora li se aplica 

simb.locală 

 

5. Taxa de piață 

 

50  lei anual pentru 

fiecare metru pătrat 

Autorităţile publice şi instituţiile 

finanţate de la bugetele de toate 

nivelurile 

6. Taxa pentru 10%venitul din vinzări Autorităţile publice şi instituţiile 



 

 

 

 

cazare ale serv de cazare 

prestate de stucturile cu 

funcții de cazare 

finanţate de la bugetele de toate 

nivelurile 

7. Taxa pentru 

parcare 

10 lei  anual pentru 

fiecare metru pătrat din 

suprafața parcării 

 

1. Autorităţile publice şi  

instituţiile finanţate de la bugetele 

de toate nivelurile 

2. Persoanele cu afecţiuni ale 

aparatului locomotor care folosesc 

autoturisme cu dirijare manual 

 

9. Taxa pentru 

dipozitivele 

publicitare 

350 lei/m2 Suprafața 

feței dipozitivului 

publicitar 

Autorităţile publice şi instituţiile 

finanţate de la bugetele de toate 

nivelurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cotele  taxelor pentru unitățile comerciale 

și/sau de prestări servicii 
 

Nr 

d/

o 

Tipul obiectivului de comerț și /sau obiectivului 

de prestări servicii 

Cota taxei de bază 

pentru unitatea de 

comerț/de prestări 

servicii 

(în lei pentru anul calendaristic) 

 

Magazin care comercializează produse alimentare, mărfuri de uz casnic, 

mărfuri industriale (electrocasnice), produse cosmetice 

 - pînă la  25 m2 1980 

 -de la 26 şi pînă la  50 m2 2310 

 -de la 51 şi pînă la  100 m2 2860 

 -de la 101 şi pînă la  200 m2 3410 

 -de la 201 şi pînă la  300 m2 3960 

 -de la 301 m2pînă la 400 m2 4400 

 -de la 401 m2 pînă la 1000 m2 5120 

 Pînă la 100 m2 8000 

 -de la 101 și pînă la 200 m2 9000 

 de la 201 și pînă la 300 m2 10000 

 de la 301 și pînă la 400 m2 11000 

 De la  401m2 și mai  

 mult 

12000 

 

 

 

Magazine, depozite care comercializează materiale de construcție, 

tehnică agricolă, mobilă  

 -pînă la 400 m2 12000 

 mai mult de 400 m2 14000 

4 Tarabă:  

 -pînă la  3 m2 1000 

5 Punct mobil :  

 -pînă la 15 m2 2000 

6 Tonete:  

 -pînă la 4 m2 1200 

 -de la 4 m -8 m2 2000 

 -mai mult de 8 m2 2400 

7 Remorcă deschisă:  

 -pînă la 6 m2 1200 

8 Gheretă : 

-pentru 1m2 

 

200 

9 Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau 

gaz) pînă  la : 

 



 

 

 

 

 -2 coloane de distribuție  

30000 

 de la 3 coloane și mai mult  

60000 

10 Farmacii, inclusiv filialele  cu suprafața :  

 -de pînă 30m2 20000 

 -mai mult de 30 m2 35000 

11 Farmaciile care lucrează non stop,farmacii de 

familie 

 

10000 

12. Farmacii veterinare  

7000 

13. Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:  

 -pînă la 20 m2 4800 

 -de la 20 m2_ 50 m2   5700 

 mai mult de 50m2 6400 

 

Complex de alimentatie publică: 

 - 1 unitate 7000 

 -de la 2 sau mai multe unități 15000 

 

Activități de alimentație(catering) pentru evenimente, 

pentru o sală cu suprafața: 

 -pînă la 100 m2 15000 

 -de la 100-200 m2 20000 

 mai mult de 200m2 35000 

Restaurante 

    

- pentru 1 sală 

- 2 săli și mai mule 

 

25000 

30000 

4. Bar ,disco(video)-bar,bar-biliard,cafenea-

bar,crâsmă 

5130 

5. Cofetărie,cafenea pentru copii, internet-cafenea, masuri recreative  

pentru copii, cu suprafata: 

 -pînă la 50 m2 1980 

 -de la 51-100 m2 2970 

 -mai mult de 100 m2 5130 

6. Cantina, pizzerie, placintărie, fast-food, patiserie cu suprafața: 

 -pînă la 50 m2 1980 

 -de la 51-100 m2 2970 

 -mai mult de 100 m2 5130 

7. Terasa/grădina de vară, cafenea de vară 1980 

1. Activitati ale agențiilor de voiaj și ale ghizilor, 

bilete avia 

1980 

2. Activități ale agențiilor imobiliare 5940 

3. Hoteluri 2000 



 

 

 

 

4. Închirierea autoturizmelor, mașinilor, 

echipamentelor, altor mijloace de transport și 

utilaje 

 

5940 

5 Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de 

calcul , inclusiv a calculatoarelor 

2970 

6 Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor 

cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc 

2970 

7      Întreţinerea  şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul  

(inclusiv a calculatoarelor, telefoanelor) cu suprafața: 

 -pînă la 25 m2 2970 

 -de la 25 m2 5940 

8 Prestarea serviciilor medicale, inclusiv optice: 3300 

9 Servicii  în construcție, reparații, amenajarea 

teritoriului și a clădirilor: 

8400 

10 Servicii  comercializare a betonului, 

materialelor din  ghips 

7000 

11 Activitaţi de întreţinere  şi curăţare  a clădirilor 1980 

12 Activitaţi fotografice 2970 

13 Activităţi de secretariat şi traducere 3340 

14 Activitaţi ale bazelor, cluburilor sportive 2000 

 Activități ale centrelor de fitnes 2000 

15 Spălarea, curăţirea şi vopsirea textilelor şi a 

blănurilor 

2980 

16 Servicii ale frizeriilor (manichiură, epilare, 

machiaj )şi alte servicii cosmetodologice ale 

cabinetelor de cosmetică 

2970 

17 Activităţi  de  întreţinere corporală (masaj) 2970 

18 Prestarea serviciilor caselor de amanet 5000 

19 Prestarea serviciilor de geodezie, topografie, 

proiectare, evaluare și expertiză 

6000 

20 Prestarea serviciilor de intermedieri în comerț 

și servicii, comerțul prin intermediul caselor de 

comenzi și magazine online 

3300 

22 Servicii de confecționare și reparație a 

articolelor din  fier și metale prețioase 

3300 

23 Confecționarea  cheilor 1000 

23 Servicii prin intermediul terminalelor de plați 

electronice 

1000 

25 Prestarea serviciilor de 

telecomunicații(telefonie, internet ,televiziune) 

5940 

26 Primirea comenzilor și realizarea articolelor 

din PVC (masă plastică, lemn) din locurile unde 

se stochează  marfa 

6000 

27 Alte activităţi de servicii individuale, care nu 

sunt incluse în listă 

3960 



 

 

 

 

28 Casa de deservire, atelier de confecţionare, 

reparaţii articolelor de uz casnic, aur şi a 

obiectelor personale 

2750/un atelier 

29 Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5940 

30 Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată 6400 

31 Sală de computere, sălă de antrenamente cu 

utilaj sportiv 

1980 

32 WC (veceu) public 1980 

33.Unitate pentru colectare: 

 

  - Sticlei, maculaturii 2000 

 -fierului uzat 8200 

33 Cazinou, sălă de joc  200000 

34 Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, 

pentru punerea pariurilor şi mizelor 

 

100000 

35.Unitățile care acordă deservirea  mecanică, repararea motoarelor 

electrice, mecanice, repararea echipamentului electric, întreținerea curență, 

repararea a caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport, întreținerea și 

reparația autovehicolelor la comandă cu suprafața: 

 -de pînă la 20m2 3600 

 -de la 20-80 m2 7200 

 -mai mult de 80 m2 10000 

36. Unităţile, care acordă servicii de balansare și 

vulcanizare  a anvelopelor 

1980 

37. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, 

curăţare şi lustruire a mijloacelor auto 

indiferent de suprafaţa ocupată: pentru 1 

unitate 

 

5940 

- pentru 2 unitati și 

 mai multe  - suma se mărește pentru fiecare  

boxă  a cîte 2000 lei de unitate 

 

 
Note:  

 

I. Coeficientul pentru locul amplasării 

➢ 1,2 - pentru I zonă: 

- bd.M.Eminescu, str. şi str-la Dm.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, 

str.I. Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.9, 

str.Ştefan cel Mare și Sfînt pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. 

Gorkii, str. A. Mateevici pînă la nr.30,  str.Păcii pînă la nr.30. 

➢ 1,1 - pentru a II-a zonă: - şos.Tighinei de la 10 și  pînă la sfîrşit, 

str.Ştefan cel Mare și Sfînt de la 31 pînă la sfîrşit, str. A. Mateevici de la 

31 pînă la sfîrşit,  str.Păcii de la 31 pînă la sfîrşit,  str.Calea Basarabiei,  



 

 

 

 

Meşterul Radu, str.Pietre Vechi, str. M. Frunze, str.31 august 1989, 

str.Poleanicikin, str.Alba Iulia. 

➢ 1,0 - pentru a III-a zonă (celelalte străzi) 

 

II.  Coeficient pentru  tipul sau categoria de mărfuri realizate și a serviciilor 

prestate  

➢ Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică 

sau articole din tutun taxa se majorează  cu 30% faţă de taxa stabilită 

 

III. Coeficientul pentru programul de activitate regim non-stop 

 

➢ În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii comerciale în regim 

„non-stop”, mărimea taxei se majorează cu 20% faţă de taxa stabilită, cu 

excepţia farmaciilor. 

 

Cotele taxei pentru prestarea serviciilor 

 de transport auto de călători pe teritoriul or. Căușeni 

 

Nr. 

d/o 

Tipul unității de transport pentru 

prestarea serviciilor de transport auto pe 

teritoriului or. Căușeni 

Cota taxei de bază 

(lei/lună) 

 

1. 

 

Unitatea de transport pentru prestarea 

serviciilor în regim de taxi 

 

400 

 

 

 

2. 

 

Autobuze cu capacitatea: 

 

 

 -de pînă la 12 locuri 600  

 -de la 10 pînă la 17 800 

 -de la 17 pînă la 24 1000 

 

Note : 

-Numărul de locuri se calculează fără locul șeferului 

Se scutesc (Înlesnirile fiscale conform art.296  din Codul Fiscal suplimentar 

celor stabilite prin art.295) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatorul tarifelor 

 pentru  prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile publice finanţate  

de la  bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2021 
 

Instituţia, denumirea serviciilor 
Costul 

serviciilor (lei) 

3 4 

Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de 

instituţiile publice: 

     -    amplasate în or.Căușeni de 1 m2 149,7 lei 

Eliberarea adeverințelor pentru stabilirea cu traiul peste 

hotare 

100 lei 

Eliberarea deciziilor, dispozițiilor, extraselor, copiilor 

persoanelor fizice 

20,0 lei 

Eliberarea extraselor deciziilor persoanelor juridice 100,0 lei  

Plata pentru eliberarea adeverințelor de vînzare –

cumpărare a terenurilor 
100,0 lei 



 

 

 

 

Eliberarea  notificărilor pentru amplasarea unităților 

comerciale 
100,0 lei 

Plata pentru eliberarea unui tichet     1,0 lei 

Înregistrarea contractelorde arenda pentru prima data 10 lei/1  

contract 

- pentru fiecare contract urmator 10 lei 

-înregistrarea de către o persoană a conractelor de arendă 

încheiate pe un termen nou între aceleaș persoane 

(arendator și arendaș) 

10 lei/ contract 

și 15 lei 

pentru fiecare 

contract următor 

Eliberarea extraselor din registrul contractelor de arendă 10 lei /1 extras 

Pentru emiterea cerficatului de urbanizm pentru proectare 

sau a certificatului de urbanizm informativ 
50 lei 

Pentru emiterea autorizației de construcției/desființare 100 lei 

Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor la instituțiile 

preșcolare (lei/copil/zi)  

pîna la 3 ani -

7,10 lei 

de la 3-7 ani -

8,75 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componența veniturililor colectate de către instituţiile 

bugetare finanţate din bugetul orășenec Căușeni pe anul 

2021     (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Resurse atrase de 

instituţii 

(297) 

1 2 5 

1 Primăria  - aparat ( arenda) 0 

2 Certificate 100 

3 Grădiniţa nr.1  365,8 

4 Grădiniţa nr.2  312,6 

5 Grădiniţa nr.3  131,4 

6 Grădiniţa nr.4  155,2 

7 Grădiniţa nr.6  173,6 

8 Grădiniţa nr.7  129,5 

9 Donații 15,0 

10 Grădinița  nr.2 (arenda) 18,0 



 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Resurse atrase de 

instituţii 

(297) 

11 Căminul cultural 12,0 

12 Protecție socială 100,0 

  TOTAL 1513,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivul-limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc 

Căușeni pe anul 2021 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Efectivul de 

personal unități 

1 2 4 

1 Primăria  - aparat,contabilitate,deservirea cladirii 33,5 

2 Grădiniţa nr.1  60,45 

3 Grădiniţa nr.2  60,45 

4 Grădiniţa nr.3  33,75 

5 Grădiniţa nr.4  33,65 



 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Efectivul de 

personal unități 

6 Grădiniţa nr.6  34,00 

7 Grădiniţa nr.7  33,48 

4 Biblioteca nr.1 1,0 

5 Biblioteca nr.2 1,0 

6 Căminul cultural  1,0 

TOTAL 292,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul primăriei or. Căușeni 

 

Codul funcției/codul ocupației Titlul Funcțiilor 
Numărul 

unităţilor 

A1049 Primar 1 fdp 

A1051 Viceprimar 1 fdp 

                A2160 Secretar al consiliului local 1 fpc 

                A2162 Contabil sef 1 fpe 

                A2166 Arhitect-șef 1 fpe 

                A2228 Specialist 9 fpe 

                H6066 Contabil 4 ps 

                H6140  Secretar 1 pdtafap 

                A2202 Specialist principal 6 fpe 



 

 

 

 

TOTAL  25  

 

Serviciu de deservire a clădirii Primăriei or. Căușeni 

Codul funcției/codul 

ocupației 

Titlul Funcțiilor Numărul de 

unități 

H6174 Șofer 1 pa 

H6077 Șef de gospodărie 1 pdtafap 

H6184 Paznic 3 pa 

 

H6185 

Îngrijitor încaperi de 

serviciu 

 

2 

 

pa 

 

H6158 

Muncitor la îngrijirea 

complexă și reparația 

clădirii 

 

0,5 

 

pa 

                   H6167 Operator în sala cu cazane 1 pa 

    

TOTAL  8,5  

                                   Contract prestări servicii 

 

 

                  Prestări servicii  4  



 

 

 

 

 
 


