PECITTTEJII4KA MOJIAOBA
Kpuxoncxzfi ropo4crofi Coser

REPT]BLICA MOLDOVA
Consiliul ordgenesc Cricova

TIPI4MSPI4'I

PRIMARIA

DECIZIE.NT.9/3
din

07 decembrie 2017

Cu privire la rectificarea pdrfii de
venituri a bugetului oraqului Cricova
pe anul 2017.

Analizind partea de venituri a bugetului oraqului Cricova pe anul 2017 la
data de 25.11.2017 gi in temeiul art.14, alin.2,lit.n din Legea Republicii Moldova
nr.43 6-XVI din 28.12.2006 "Privind administralia publicd local6", Consiliul o1695nesc Cricova DECIDE:
1.Se rectificd partea de venituri
conform anexei nr.1.

a bugetului

oragului Cricova pe anul 2017,

2.Contabilul-gef al Primdriei oragului Cricova, dna Galina Cravcesco, va
asigura indeplinirea prevederilor prezentei decizii.
3.Comisia pentru buget, finanle, economie gi reforme, d-ul Efim Onilov, va
asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Preqedinte de gedin!6

Denis $ova

Contrasemnat:

Secretar-interimar

Certan

Anexa nr.l

-/

la decizia Consiliului ordqdnesc
Cricova m.913 din 07.12.2017

plrfii

de venituri a bugetului oraqului Cricova
lleil
pe anul
pornind de la indicii pdrtii de venituri a bugetului oragului Cricova pe anul
2017 ,aprobat prin Decizia Consiliului oriqdnesc Cricova nr.7116 din 08.12.2016
pe anul 2017 in lectura a doua"
,,Cu privire la aprobareabugetului oragului Cricova
in anexa nr.2 se opereazdurmdtoarele modificdri:
se
f . in pozilra 1 1 1 1 10" Impozit pe venitul relinut din salariu" cifra ,,7100000,0"

Rectificarea

2017

substituie cu cifrele
,,6500000,0"
-600000,0
2. inpozigia II1I2I" Impozitpe venitul persoanelor fizice spre platS/achitat" clfra
,,600000,0"
,,0b" se substituie cu cifrele
+600000,0
juridice"
3. in pozilia ll32l0 " Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor
cifra ,,0,0" lei se substituie cu cifrele
,,100000,0"
+100000,0
4.inpozilia 113230 " Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de cdtre persoane
juridice q1 fizice inregistrate in calitate de intreprinzdtor din valoarea estimatd
cu cifrele
ide piala) a bunurilor imobiliare" cifra ,,200000,0" se substituie
,,100000,0"
100000,0
5. in pozilia 114423" Taxa pentru aplicarea simbolicii locale" cifra ,,190000,0"
,,250000,0"
se substituie cu cifrele
f60000,0
6. in pozi\ia 114611" Taxa pentru apd" cifra ,,85000,0"

,,50000,0"
-35000,0
T.inpozi\ia 114612" Taxapentru extragerea mineralelor utile" cifra ,,175000,0"
,,150000,0"
se substituie cu
-25000,0
8. in pozi\ia 142215" Plata pentru certificatele de urbanism 9i autorizdrile de
cifra ,,15000,0"
construire sau desfiinlare in bugetul local de nivelul
,,5000,0"
se substituie cu

se substituie cu cifrele

cifrele

I"

cifrele

10000,0

9. in pozi\ia 142252" Platapentru locafiunea bunurilor patrimoniului public
cifra ,,147000,0"
incasat[ in bugetul local de nivelul
,,157000,0"
se substituie cu cifrele
--:s-r\riirs+10000,0
0'0
Total
Irina Certan
Secretar-interimar al consiliul

I"

*Q

'ai.,?) \{,AI,II / l2 +

;] lYl NY{" /"1

