
 
 

PROIECT de decizie  05/01 

Cu privire la scutirea unor părinţi din familii  

social-vulnerabile de taxa pentru alimentaţia copiilor în grădiniţe 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia Publică Locală, art.14 alin.1 ,în temeiul cererilor din partea părinților, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă scutirea a 5 copii de plata pentru alimentaţie la grădiniţa nr.1  (lista se 

anexează). 

2. Se aprobă scutirea a 1 copil de plata pentru alimentaţie la grădiniţa nr.3 (lista se 

anexează). 

3. Se aprobă scutirea a 3 copii de plata pentru alimentaţie la grădiniţa nr.4 (lista se 

anexează). 

4. Decizia se comunică directorilor de grădinițe,părinților,contabilității primăriei. 

 

 

PROIECT de decizie  05/02 

Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2019 

În baza Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administrația  Publică 

Locală, art.14 alin.1, în temeiul Codului Fiscal al Republicii Moldova, Titlul VI, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă cotele impozitului funciar și imobiliar pentru anul 2018 după cum urmează: 

a) Pentru terenurile cu destinație agricolă: 

- toate terenurile, altele decît cele destinate fînețelor și pășunilor care au indici 

cadastrali – 1,50 lei pentru grad hectar 

- terenurile destinate fînețelor și pășunilor care au indici cadastrali – 0,75 lei grad 

hectar 

b) Pentru terenurile din intravilan: 

- terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturile de pe lîngă casă, 

inclusiv cele distribuite în extravilan – 1 leu pentru 0,01 ha 

- terenurile destinate industriei transporturilor, întreprinderilor agricole cu altă 

destinație – 10 lei pentru 0,01 ha 

c) Bunurile imobiliare cu destinație locativă se vor calcula cu 0,2 % din valoarea 

estimată a bunului. 

d)Bunurile imobiliare evaluate de SIA Cadastru cu valoarea de la 100 000 lei se vor 

calcula  0,1 % din valoarea estimată. 

e) Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele se vor calcula 0,3 % din valoarea 

estimată. 

2. Responsabil de calcularea cotelor și perceperea taxelor se desemnează specialiștii în 

perceperea fiscală. 

 



PROIECT nr. 05/03 

Cu privire la stabilirea și aprobarea  

taxelor locale pentru anul 2018 

În conformitate cu prevederile art.14 alin.1 a Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind Administrația  Publică Locală, art.12 a Legii privind descentralizarea 

administrativă nr.435 din 28.12.2006, în scopul asigurării  părții de venit a bugetului local 

Costești și în conformitate cu prevederile Titlului VII al Codului Fiscal, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

        DECIDE: 

1. Începînd cu 01.01.2018 pe teritoriul satului Costești raionul Ialoveni se stabilesc 

următoarele taxe locale, baza impozabilă și cota impozitului: 

Denumirea taxei Cota impozitului și baza impozabilă pentru 2018 

a) Taxa pentru amenajarea 

teritoriului 

300  lei anual pentru fiecare salariat și/sau fondator al 

întreprinderii, în cazul în care acestea activează în 

întreprinderea fondată, însă nu este exclus în efectivul 

trimestrial de salariați. 

120 lei anual pentru fiecare Gospodărie Țărănească  ce 

activează 

b) Taxa de organizare a 

licitațiilor și loteriilor  

0,1% din venitul de vînzări ale bunurilor declarate la 

licitație sau valoarea biletelor de loterie emise 

c) Taxa de plasare (amplasare) a 

publicității (reclamei) cu 

excepția celei amplasate integral 

în zona de protecție a drumurilor 

din afara perimetrului localității 

5% din venitul din vînzări ale serviciilor de plasare și/sau 

difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul 

serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, 

telegrafice, telex, prin mijloace de transport, prin alte 

mijloace (cu excepția TV, internet, radioului, presei 

periodice, tipăriturilor), cu excepția amplasării publicității 

exterioare  

d) Taxa de aplicare a simbolicii 

locale 

0,1% din venitul de vînzări ale produselor fabricate cărora 

li se aplică simbolica locală 

e) Taxa pentru unitățile 

comerciale și/sau de prestări 

servicii 

Anexa 1 Suprafața ocupată de unitățile de comerț și /sau de 

prestări serviciile de deservire socială, amplasarea lor, tipul 

mărfurilor desfăcute și/sau serviciile prestate (conform 

anexei) 

f)Taxa de piață 
 
5 lei/m

2 
de suprafață totală a terenului și imobilelor 

amplasate pe teritoriul pieței. 

g) Taxa pentru cazare 3% din venitul de vînzări ale serviciilor prestate de 

structurile cu funcțiile de cazare 



i) Taxa pentru prestarea 

serviciilor de transport auto de 

călători  

200 lei  lunar pentru fiecare unitate de transport cu 

capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv 

400 lei pentru fiecare unitate de transport cu capacitatea de 

la 9 pînă la 16 locuri inclusiv 

600 lei pentru  fiecare unitate de transport cu capacitatea de 

la 17 pînă la 24 locuri inclusiv 

j) Taxa de salubrizare 3 lei lunar pentru fiecare persoană înscrisă la domiciliu pe 

adresa respectivă 

k) Taxa pentru dispozitivele 

publicitare 

500 lei anual pentru fiecare metru pătrat a suprafeței 

dispozitivului publicitar 

Anexa 1 

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii  

  Denumirea Taxa 

(lei anual) 

 Pentru unitățile situate 

pe arterele principale ale 

satului (străzile Ștefan 

cel Mare, Mihai 

Eminescu, Moldova, 

Alexandru cel Bun, 

Ștefan Neaga) 

Pentru unitățile situate 

la periferie 

Întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor 

7000 7000 

Comerţul cu amănuntul al 

carburanţilor 

10000 fiecare coloană de 

alimentare 

10000 fiecare coloană de 

alimentare 

Spălătorii auto 3000 2500 

Comercializarea materialului 

lemnos, materialelor de construcție 

și reparație,  instalații sanitare și de 

încălzire, furniturilor de fierărie 

10000 10000 

Repararea articolelor de uz casnic și 

a obiectelor personale 

3600 2000 

Producerea și comercializarea 

ferestrelor și ușilor termopan 

5000 5000 

Magazin mixt cu vînzare de produse 

alimentare, industriale, de uz casnic, 

cosmetice, băuturi și tutun 

Mai puțin de 30 m
2
 – 5000 

30,1-50 m
2
 – 6000 

50,1-80 m
2
 – 9000 

80,1-100 m
2
 – 12000 

Mai mult de 100 m
2
 – 

15000 

Mai puțin de 30 m
2
– 4000 

30,1-50 m
2
– 5000 

50,1-80 m
2
– 7000 

Mai mult de 80 m
2
– 9000 

 

Comerț cu amănuntul al produselor 

nealimentare (de uz casnic, rechizite 

de birou, cărți, etc) 

5500 3000 



Comerț cu amănuntul al fructelor și 

legumelor proaspete în magazinele 

specializate 

7500 5500 

Comerț cu amănuntul al cărnii și 

produselor din carne în magazinele 

specializate 

10000 8000 

Comerț cu amănuntul al peștelui, 

crustaceelor și moluștelor  în 

magazinele specializate 

6000 5000 

Comerț cu amănuntul al pîinii, 

produselor de patiserie și produselor 

zaharoase în magazinele 

specializate 

4000 2500 

Magazin specializat de 

comercializare a telefoanelor mobile 

și cartele de reîncărcare 

5000 3000 

Comerț cu amănuntul al produselor 

farmaceutice  

15000 10000 

Farmacie veterinară 4000 3000 

Comerț cu amănuntul al 

îmbrăcămintei și textilelor  

4500 3500 

Comerț cu amănuntul al florilor, 

plantelor și suvenirelor 

4000 3000 

Comerț cu amănuntul al produselor 

agricole, îngrășămintelor și 

semințelor în magazine specializate 

5000 4000 

Activități de difuzare a programelor 

de televiziune 

12000 10000 

Spălarea și curățarea (uscată) a 

articolelor textile și a produselor din 

blană 

4500 4000 

Cafenea de vară, terasă cu bar 

 

Pînă la 15 locuri – 6000 lei 

16 locuri și mai mult – 8000 lei 

Hoteluri și alte facilități similare de 

cazare 

Pînă la 15 locuri – 10000 lei 

16 locuri și mai mult – 20000 lei 

Prestarea serviciilor foto-video 7000 lei 

Obiecte sportive, inclusiv: 

Bazin de înot 

Centru de fitness și aerobic 

 

7000 lei 

5000 lei 

Servicii ale frizeriilor și alte 

activități de înfrumusețare 

2500 lei fiecare loc 

Servicii de întreținere corporală 

(saune, cabinete de masaj) 

4000 lei 

Săli de banchete Pînă la 150 m
2
 – 15000 lei 

Mai mult de 150,1 m
2
 – 25000 



Colectarea coletelor de la cetățenii 

satului șib transportarea coletelor 

peste hotare 

4000 lei 

Comerț cu amănuntul al 

peștelui,crustaceelor și moluștelor 

prin intermediul unității mobile 

2000 lei 

Prestarea  serviciilor distractive cu 

ocazia diverselor sărbători pe 

teritoriul satului 

1000 lei 

Taxa pentru comerț cu ridicata și cu 

amănuntul a animalelor și păsărilor 

vii 

4000 lei 

Taxa de comerț cu amănuntul și cu 

ridicata a hranei pentru animale 

4000 lei 

 

2. Se stabilesc scutiri integrale de: 

 Taxa pentru amenajarea teritoriului – fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) 

care au atins vîrsta de pensionare; 

 Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – persoana care practică 

activități de pompe funebre și acordă servicii similar, inclusive care confecționează 

sicrie, coroane, flori false, ghirlande; 

 Taxa de plasare a publicității – producătorii și difuzorii de publicitate socială și de 

publicitate plasată pe trimiterile poștale; 

 Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul satului – organizatorii 

licitațiilor desfășurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii 

pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat și patrimoniului 

satului. 

 Taxa pentru salubrizare – copiii cu vîrsta cuprinsă între 0-6 ani, invalizii de grupa I și 

II, persoanele care au atins vîrsta de 65 de ani.  

     În cazul în care persoanele domiciliate în satul Costești au lipsit de la                      

domiciliu 30 și mai multe zile, la întoarcerea lor prezintă unității administrativ -teritoriale 

acte ce confirmă lipsa din teritoriu, eliberate de instituțiile respective, plata taxei nu se 

percepe pentru perioada absenței. 

Lista actelor confirmative: 

 Certificatul eliberat de autoritatea publică locală din Republica Moldova sau de 

peste hotare despre șederea locuitorului/locuitorilor pe teritoriul administrat 

pentru perioada lipsei lui/lor pe adresa declarată ca domiciliu. 

 Copia pașaportului de cetățean al Republicii Moldova cu ștampilele de ieșire-

intrare din/în țară aplicate de serviciile abilitate; 

 Extrasul din sentința judecătoriei sau certificatul eliberat de instituția 

penitenciară despre privațiunea de libertate a persoanei în cauză; 

 Alte acte confirmative în dependență de situațiile parvenite ce confirmă lipsa 

persoanei în localitate. 

3. Pentru întreprinderile care își încep activitatea pe parcursul anului, taxa se va percepe 

proporțional timpului real lucrat. 



4. În cazul stabilirii programului de lucru a întreprinderilor cu regim non-stop mărimea taxei 

se majorează cu 30% față de taxa stabilită. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2019 și urmează a fi prezentată 

Inspectoratului Fiscal de Stat Ialoveni și adusă la cunoștință publică în termen de 10 zile din 

momentul adoptării. 

6. Taxele locale se aplică, se modifică sau se anulează de către Consiliul Sătesc Costești 

concomitant cu aprobarea sau modificarea bugetului localității. 

7. Termenul de achitare, prezentarea dărilor de seamă și modul de plată a taxelor locale se 

efectuează conform prevederilor Titlului VII al Codului Fiscal. 

8. Controlul asupra prezentei decizii se pune în sarcina dnei Grigorița Zinaida, contabil-șef. 

 

PROIECT de decizie  05/4.1 

Cu privire  la  delimitarea  terenului  proprietate  publică 

 a unităţii administrativ- teritoriale  sat .Costeşti,raionul Ialoveni 

 

      În temeiul art.14, alin. 1 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind Administraţia 

Publică Locală, reeşind din Legea nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate 

publica şi delimitarea lor,Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din25.02.1998, 

examenînd materialele de delimitare a terenului proprietate publica a s. Costeşti, raionul 

Ialoveni, întocmite de către  Geomarcom –UN 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se delimitează  terenul proprietate publică a satului Costeşti , raionul Ialoveni cu nr. 

cadastral  551515021011  cu  suprafaţa de 0.0477 ha ,amplasat în extravilanul satului 

Costesti, raionul Ialoveni, destinaţia  Agricol, modul de folosinţă Agricol ( păşune) 

domeniul privat, conform planului geometric din anexă. 

2. Se solicită serviciul Cadastral Teritorial Ialoveni înregistrarea terenului delimitat. 

3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii Borta Fiodor,specialist în 

reglementarea regimului funciar. 

 

 

 

PROIECT de decizie  05/4.2 

Cu privire  la  delimitarea  terenului  proprietate  publică 

 a unităţii administrativ- teritoriale  sat .Costeşti,raionul Ialoveni 

 

      În temeiul art.14, alin. 1 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind Administraţia 

Publică Locală, reieşind din Legea nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate 

publica şi delimitarea lor,Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din25.02.1998, 

examenînd materialele de delimitare a terenului proprietate publica a s. Costeşti, raionul 

Ialoveni, întocmite de către  Geomarcom –UN 



CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se delimitează  terenul proprietate publică a satului Costeşti , raionul Ialoveni cu nr. 

cadastral  55155081048  cu  suprafaţa de 0.5567 ha ,amplasat în extravilanul satul 

Costesti, raionul Ialoveni, destinaţia  Agricol, modul de folosinţă Agricol ( păşune) 

domeniul privat conform planului geometric din anexă. 

2. Se solicită serviciul Cadastral Teritorial Ialoveni înregistrarea terenului delimitat. 

3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii Borta Fiodor,specialist în 

reglementarea regimului funciar. 

PROIECT nr. 05/05 

 

Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești 

 pentru anul 2018  în prima lectură 

În temeiul art.14 alin.(2),lit.n) din Legea privind administratia publica locala,nr.436-

XVI din 28 decembrir 2006,in conformitate cu prevederile art.24,47 si 55 al Legii finantelor 

publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014;art.20 din Legea nr.397-

XV din 16 octombrie 2003privind finantele publice locale; tinind cont de prevederile Setului 

metodologic privind elaborarea,elaborarea si modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul 

ministerului finantelor nr.209 din 24.12.2015,în baza Notei informative prezentate de dna 

Diana Perevoznic, specialist în planificare, 

CONSILIUL SATESC COSTESTI 

DECIDE: 

1. Se apoba bugetul satului Costești,raionul Ialoveni pe anul 2019 la capitolul  

“VENITURI” in suma de 18935,2 mii lei si la capitolul “CHELTUIELI” in suma de 

18935,2mii lei. 

2. Se desemnează responsabilă de executarea eficientă a bugetului satului primarul 

Natalia Petrea. 

 

 

 

PROIECT de decizie 05/06 

Cu privire la acordarea unor mijloace financiare 

     În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  

Publică Locală, în conformitate cu cererile depuse de unii cetățeni despre condițiile  grele de 

trai, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 



DECIDE: 

1. Se acordă ajutoare unice în sumă de 20 (douăzeci) mii lei pentru diverse categorii de 

persoane defavorizate din sat (lista se anexează). COD ECO 272.600 

2. Se acordă 9000 lei pentru  contribuția la proiectul de eficiență energetică” Energie 

verde pentru o viață mai bună“, implementat de elevii LT Costesti cu sustinerea 

Fondului pentru Tineri Ialoveni. COD  ECO 336110 și 316110.     

     3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează contabilul-şef, dna Grigoriţa 

Zinaida. 

 

PROIECT de decizie 05/7.1 

Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren 

      În baza art.14, alin.(1) și alin.2, lit.(e) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind Administrația  Publică Locală, art.36, alin.(2), lit.b), art.73 din Codul Funciar, pct.34-

37 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de 

terenuri aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, examinînd cererea dnei 

Mereacre Efrosinia,  

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă schimbarea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 55152080306, 

situat în intravilanul s. Costești, r-nul Ialoveni cu suprafața de  0,0202 ha din ”grădină”  în 

”construcții”, proprietar Mereacre Efrosinia. 

2. Se pune în seama inginerului cadastral, Borta Fiodor, înregistrarea modificărilor respective 

în Registrul Bunurilor Imobile la OCT Ialoveni. 

 

PROIECT de decizie 05/7.2 

Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui teren 

      În baza art.14, alin.(1) și alin.2, lit.(e) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind Administrația  Publică Locală, art.36, alin.(2), lit.b), art.73 din Codul Funciar, pct.34-

37 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de 

terenuri aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016, examinînd cererea dnei 

Grigorița Maria,  

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă schimbarea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 5515211034, 

situat în intravilanul s. Costești, r-nul Ialoveni cu suprafața de  0,0664 ha din ”casă de locuit”  

în ”bloc locativ/apartamente”, proprietar Grigorița Maria. 

2. Se pune în seama inginerului cadastral, Borta Fiodor, înregistrarea modificărilor respective 

în Registrul Bunurilor Imobile la OCT Ialoveni. 

 

 

PROIECT de decizie 05/08.01 

Cu privire la completarea/modificarea unei decizii 



   În baza art.14, alin.(1) și alin.2, lit.(e) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind Administrația  Publică Locală, examinînd cerera dnei Musteață Olga, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se modifică pct.1 din Decizia nr.2/10.2 din 29.03.2018 “Cu privire la schimbarea modului 

de folosință” din sintagma “Marandici Maria” cu sintagma “Musteață Olga”. 

2. Se pune în responsabilitatea dlui Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului 

funciar,înregistrarea modificărilor respective la OCT Ialoveni. 

3. Prezenta dispoziíe se aduce la cunoștință persoanelor vizate. 

 

 

PROIECT de decizie 05/08.2 

Cu privire la completarea/modificarea unei decizii 

În baza art. 14, alin. 1 din Legea nr. 436-XVI din 08.12.2006 privind Administrarea Publică 

Locală, Legii nr.185 din 26.07.2018 pentru modificarea legii nr.355/2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar,examinînd nota informativă prezentată de contabilul-

șef Zinovia Grigoriță și în temeiul avizului pozitiv al Comisiei Buget și Finanțe 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Anexa 1 - ``Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului anual, suplimentelor 

la salariu şi a altor plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică, 

funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică din cadrul primăriei s. 

Costeşti, r-nul Ialoveni”, se completează după cum urmează: 

1) în pct.5, după liniuța 3 se introduce o nouă liniuță, cu următorul conținut: „persoanele care 

deţin funcţii de demnitate publică în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale 

beneficiază lunar de plăţi de stimulare în mărime de 50% din salariul lunar. Plăţile respective 

se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporţional salariului lunar stabilit, din contul 

mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităţilor respective sau alocate de la 

bugetul de stat”; 

1) în pct.7, după liniuța 3 se introduce o nouă liniuță, cu următorul conținut: „Personalul care 

efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale 

beneficiază lunar de plăţi de stimulare în mărime de pînă la 15% din salariul de funcţie. Plăţile 

respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporţional salariului de funcţie stabilit, din 

contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetul autorității publice locale”. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează contabilul – şef, dna Grigoriţa 

Zinaida. 

PROIECT nr. 05/08.3 

 

Cu privire la modificarea/completarea unei decizii. 

 



În conformitate cu prevederile art.14, alin.1 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire 

la Admi istrația Publică Locală, în temeiul Notei informative prezentate de dl Andrei 

Țurcan,viceprimar 

 CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

        DECIDE: 

1. Se modifică pct.3  din Decizia Consiliului Sătesc nr. 2/7.5 din 20 februarie 2018 “Cu 

privire la modificarea/completarea/abrogarea unor decizii” sintagma  “200 litri lunar 

benzină pentru lucrări la amenajarea teritoriului” se substituie cu  sintagma “1963 litri 

lunar benzină pentru lucrări la amenajarea teritoriului” pe perioada lichidării 

calamităților. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii viceprimarul Andrei Țurcan și specialistul 

în contabilitate Tatiana Gîlcă. 

PROIECT de decizie 05/9 

Cu privire la schimbarea terenului din Fondul de Rezervă 

 a primăriei în proprietate privată 

       În baza art.14, alin.(1) și alin.2, lit.(e) din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind Administrația  Publică Locală,art.14, alin.1, art.38 din Legea Cadastrului bunurilor 

immobile nr.1543 din 25.02.1998,examinînd cererea dnei Valentina Levinte,precum și nota 

informativă a specialistului în reglementarea regimului funciar Borta Fiodor 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se exclude din lista terenurilor Fondului de Rezervă terenul pentru construcție cu 

nr.cadastral 5515206334 cu suprafața 0,10ha, situat în s.Costești, r.Ialoveni și se  

repartizează dnei Levinte Valentina ,conform Deciziei Primăriei din 10 din 10-01 din 

01.01.1992. 

2. Se solicită Oficiului Cadastral Teritorial Ialoveni de a efectua modificările solicitate în 

pct.1 a prezentei decizii. 

3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii Borta Fiodor,specialist în 

reglementarea regimului funciar. 

 

 

PROIECT de decizie  05/10 

Cu privire la tăieri de produse principale și diverse 

     În conformitate cu prevederile art.14, alin.2 ( f
1
) din Legea nr.436-XIV din 28 decembrie 

2006 cu privire la Administraţia Publică Locală, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă următoarele terenuri pentru: 



 tăieri de produse prinicipale, rezultate din tăieri de regenerare și de conservare a 

pădurilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tăieri de produse rezultate din tăieri de igienă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Se  stabilesc următoarele preţuri la vînzarea masei lemnoase: 

- 300 lei pentru un metru cub de lemne; 

- 100 lei pentru un metru cub de nuiele; 

- 50 lei pentru un metru cub de crengi; 

3. Se atribuie 20 litri benzină şi 5 litri ulei pentru tăierea a 100 metri cubi de lemne; 

4. Se pune în sarcina viceprimarului, dnul Andrei Țurcan,executarea prezentei decizii cu 

efectuarea de lucrări de regenerare naturală a pădurii după tăiere. 

 

 

 

PROIECT nr. 05/11 

 

Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere 

 pentru anul școlar 2018-2019 

 

     În conformitate cu art. 14 alin. 2 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

Administrația Publică Locală, în temeiul cerințelor stipulate în Hotărîrile Guvernului 

Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului 

din instituțiile bugetare în baza Rețelei tarifare unice cu modificările și completările 

ulterioare, nr. 807 din 07.12.2009 privind modificările și completările ce se operează în unele 

Hotărîri ale Guvernului,  

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

        DECIDE: 

Nr. Conturul Suprafaţa Specia 

1. 989 3.5 ha salcîm 

2. 847 2,5 ha salcîm 

3. 2643 2,00 ha salcîm 

Total  8,00 ha  

Nr. Conturul Suprafaţa Specia 

1. 2635 5,78 ha salcîm 

2. 2472 10,17 ha salcîm 

Total  15,95 ha  



1. Se stabilește, începînd cu 01.09.2018 pentru personalul cu funcții de conducere din 

instituțiile de învățămînt preșcolar și extrașcolar, care dețin grade manageriale, 

indemnizația de conducere pentru anul de învățămînt 2018-2019, după cum urmează: 

 

Nr. 

d/o 
Instituția 

Elevi/ 

Copii 

Nr. de 

grupe 

Categoria 

de instituții 

Mărimea 

indemnizației 

1. Şcoala de Arte 71   ------- VI 15% 

2. Grădiniţa nr. 1 220 7 IV 20% 

3. Grădiniţa nr. 2 205 7 IV 20% 

4. Grădiniţa nr. 3 6 2 VI 15% 

5. Grădiniţa nr. 4 80 3 VI 15% 

 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dnei Zinovia 

Grigoriță,contabil-șef. 

 

PROIECT nr. 05/12 

 

Cu privire la amplasarea de către ÎCS „Red Union Fenosa” SA  

a unui nou punct de transformare pe teritoriul s.Costești  

      În baza art. 14, alin. 1 din Legea nr. 436-XVI din 08.12.2006 privind Administrarea 

Publică Locală, examinînd demersul ÎCS „ Union Fenosa” SA privind atribuirea unui teren cu 

o suprafață de 0,01 ha, în vederea amplasării unui nou punct de transformare, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă amplasarea de către ÎCS „ Union Fenosa” SA a unui nou punct de transformare 

pe terenul cu suprafața de 0,01 ha din str. Dacia, s.Costești, r-nul Ialoveni. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează viceprimarul Andrei Țurcan. 

 

 

PROIECT nr. 05/13 

 

Cu privire la stabilirea străzilor  

pentru reparații în anul 2019 

         



În baza art. 14, alin. 1 din Legea nr. 436-XVI din 08.12.2006 privind Administrarea Publică 

Locală, examinînd demersul Ministerului Economiei și a Infrastructurii al Republicii Moldova 

nr.11-10273 din 11.10.2018, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se stabilește includerea în Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2 pentru 

Moldova”următoarele  sectoare de drumuri din s.Costești, r-nul Ialoveni: 

Nr. 

ord. 

Denumirea străzii Tipul de intervenție Costul 

1. Str.Unirii Categoria II 7 mln.lei 

2. Străzile 

Salcîmilor,Moldova,Alexandru 

cel Bun 

Categoria III 1 mln. lei 

3. Strada Mateevici Categoria II 1,5 mln.lei 

4. Strada Turnul Alb Categoria II 3 mln.lei 

 

2. Prezenta deciziei urmează a fi expediată către Consiliul Raional Ialoveni pentru 

centralizare. 

 

 

PROIECT nr. 05/14 

 

Cu privire la redistribuirea mijloacelor din bugetul local 

În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 

16.10.2003 cu modificările ulterioare, art. 55, al. (5) din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii Bugetului de Stat pentru anul 

2018  nr. 289 din 15.12.2017, anexa nr. 5 ( Volumul transferurilor de la bugetul de stat către 

bugetele locale ) modificată la 07.06.2018,în temeiul notei informative prezentate de dna 

Diana Perevoznic,specialis în planificare 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se precizează planul la capitolul Venituri si Cheltuieli in suma de 358,2 mii lei la 

urmatoarele programe și subprograme din supravenituri : 

 

 La programul și subprogramul 0301 activitatea 0005 (servicii de stat) 



              Codul Eco 211180 suma de 108 mii lei,  codul Eco 212100 suma de 25 mii lei,  

codul Eco 212210 suma de 5 mii lei – cheltuieli de personal,  

              sursa de acoperire din supravenituri cod Eco 113230 – 59 mii lei, codul Eco – 

113120 – 44 mii lei, codul Eco 113210 – 24 mii lei și cod Eco 113130 – 11 mii lei.     

 La programul si subprogramul 6402 (dezvoltarea drumurilor )  

codul Eco 222500 suma de 36  mii lei pentru servicii cu mecanizme  a drumurilor din 

localitate  - sursa de acoperire din supravenituri cod Eco 114426 – 36 mii lei. 

 La programul și subprogramul 7502 ( gospodaria comunala) 

1) Codul Eco 337110 suma de 89,2 mii lei – achitarea datoriei pentru Unilpast SRL, 

2) Codul Eco 222190 suma de 77 mii lei -  achitarea datoriei pentru Mihcom Plus SRL , 

sursa de acoperire din supravenituri cod Eco 114426 – 28.2 mii lei, cod Eco 113210 – 

22 mii lei, cod Eco 113240 – 27 mii lei, cod Eco 142252 – 85.3 mii lei cod Eco 114411 

– 3.7 mii lei. 

 La programul și subprogramul 1070 ( protectie impotriva excluziunii sociale 

) 

Codul Eco 272600 suma de 20 mii lei – pentru ajutoare unice, 

Sursa de acoperire din supravenituri cod Eco 113210 – 10 mii lei, cod Eco 114426 – 10 mii 

lei. 

 

2. Se precizeaza planul la capitolul Venituri si Cheltuieli la următoarele programe și 

subprograme: 

 De la programul și subprogramul 8502 ( dezvoltarea culturii) org2 – 05129 cod 

Eco 211180  - 5 mii lei și cod Eco 212100 – 16 mii lei, la  

programul 7503 ( aprovizionare cu apa ) cod Eco 222190 – 5 mii lei, achitarea p/u 

lucrarile efectuate cu tractorul de catre Borta Igor, 

programul 7505 ( iluminarea stradala) cod Eco 337110 – 16 mii lei, achitarea 

corpului de iluminat str. C. Răzeșu. 

 De la programul și subrogramul 1020 ( protectie sociala) org2 – 10680 cod Eco 

211180 – 40 mii lei,  cod Eco 212100 – 27 mii lei, cod Eco 212210 – 6 mii lei, 

la programul 0301 activitatea 00005 cod Eco 211180 – 40 mii lei și activitatea 

00009 cod Eco 281600 – 33 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de personal. 

 

3. Responsabil de examinarea prezentei decizii se desemnează Dna Perevoznic Diana 

– specialist la Primăria s.Costeşti. 

 

 

 

 

 

 

PROIECT nr. 05/15 

 

Cu privire la aprobarea Acordului de asociere intercomunitară 

privind asigurarea activității Serviciului teritorial de salvatori și pompieri  

 



      În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia  

Publică Locală,în temeiul Programului de consolidare a serviciului salvatori și pompieri în  

localitățile rurale ale R.Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.202 din 14.03.2013, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de Asociere Intercomunitară între primăriile 

Costești,Molești,Hansca,Pojoreni și Zîmbreni privind asigurarea activității Serviciului 

teritorial de salvatori și pompieri. ( se anexează ) 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Natalia Petrea,primar 

 

 

PROIECT nr. 05/16 

 

Cu privire la denumirea arterelor de circulație actualizate/corectate  

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia  Publică Locală,în temeiul Legii nr.151 din 14.07.2017 cu privire la sistemul de 

adrese, Hotorărîrii Guvernului nr.1518 din 17.12.2003 și în baza scrisorii nr.11-

03/17710/2018 din 20.08.2018 primite de la Departamentul cadastru I.P. Agenția Servicii 

Publice, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă lista cu denumirea arterelor de circulație ,corectate conform regulilor de 

ortografie (se anexează). 

2. Se pune în responsabilitatea dlui Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului 

funciar,înregistrarea modificărilor respective la OCT Ialoveni. 

 

PROIECT nr. 05/17 

 

Cu privire la prelungirea contractului de arendă 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia  Publică Locală,în baza cererei dlui Belocosov Vasile, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă prelungirea contractului de arendă a terenului cu nr. cadastral 

551520933 cu suprafața de 0,0047 ha pe un termen de 25 ani. 

2. Se desemnează dl Borta Fiodor responsabil de întocmirea Acordului Adițional 

la contract. 

3. Prezenta decizie se va aduce la cunoștința persoanelor vizate de secretarul 

Consiliului Tatiana Levinte. 

 

PROIECT nr. 05/18 



 

Cu privire la activitatea Comunității Religioase 

 Biserica Creștină Penticostală „Betel” în satul Costești 

În baza art.14, alin.1 al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia  Publică Locală,în baza cererei depuse de către Episcolul Uniunii BP ce 

desfășoară activități  de zi în aripa stîngă a Casei de Cultură cu copii din familii social-

vulnerabile precum : culinărie, pictură, lecții chitară și beneficiază cu titlu gratuit de 

gheozdane, haine, încălțăminte etc, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se permite desfășurarea proiectelor sociale de către Comunitatea Religioasă 

Biserica Creștină Penticostală „Betel” fără activități de educație moral-

spirituală și prozelitism religios. 

2. Prezenta decizie se va aduce la cunoștința persoanelor vizate de către secretarul 

Consiliului Tatiana Levinte. 

Proiect nr. 05/19.1 

 

Cu privire la corectarea unor erori cadastrale 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia  Publică Locală, art.14, alin.1, art.38 din Legea cadastrului bunurilor imobile 

nr.1543 din 25.02.1998, luînd act de nota informativă prezentată de Bortă Fiodor, specialist în 

reglementarea proprietăţii funciare,  

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă corectarea greşelilor din cadastru în privinţa bunurilor imobile cu nr.cadastral 

5515407332 şi nr.cadastral 5515407333 situate în s.Costeşti, r-nul Ialoveni după cum 

urmează: 

- în subcapitolul II – dreptul de proprietate asupra bunului imobil, cuvintele „Republica 

Moldova” se substituie cu cuvintele „s. Costeşti, r-nul Ialoveni” – domeniul privat; 

2. Se pune în responsabilitatea dlui Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului 

funciar,înregistrarea modificărilor respective la OCT Ialoveni. 

 

 

 

PROIECT nr. 05/19.2 

Cu privire la corectarea unor erori cadastrale 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia  Publică Locală, art.14, alin.1, luînd act de nota informativă prezentată de Bortă 

Fiodor, specialist în reglementarea proprietăţii funciare, examinînd cererea cet. Racu Ana, 

 



CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 

1. Se exclude din Fondul de rezervă a primăriei terenul cu nr.cadastral 5515213081. 

2. Se aprobă corectarea erorii cadastrale în privința bunului imobil cu nr.cadastral 

5515213262, după cum urmează: 

- bunului imobil cu nr.cadastral 5515213262 i se atribuie nr.cadastral 5515213081, cu 

suprafața totală de 0.1017 ha; 

2. Se pune în responsabilitatea dlui Borta Fiodor, specialist în reglementarea regimului 

funciar,înregistrarea modificărilor respective la OCT Ialoveni. 

 

PROIECT nr. 05/20 

 

Cu privire la scutirea de plata impozitelor pentru anul 2018 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia  Publică Locală, art.14, alin.1,în temeiul Codului Fiscal art.284. alin.1, litera © , 

art.265, alin.1 examinînd informația și materialele prezentate de către perceptorii fiscali din 

cadrul Primăriei Costești despre scutirea de plata impozitelor a unor categorii de persoane 

fizice și gospodării țărănești, în legătură cu boala îndelungată sau decesul proprietarilor și 

expirării termenului de prescripție pentru stingerea obligației fiscale, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE : 

1. Se aprobă scutirea de plata impozitelor pentru anul 2018: 

- Art.113.140/impozit funciar, grădină/ - 2097 lei 

- Art.113.120/impozit funciar cu destinație agricolă de la GȚ/ - 3785 lei 

- Art.113.220/impozit pe bunurile imobiliare/ - 190,20 lei 

2. Sursa de acoperire a sumei totale de 6072,20 lei.COD ECO 

3. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează perceptorii fiscali. 

( Lista se anexează )  

 

PROIECT nr. 05/21 

Cu privire la aprobarea iniţierii parteneriatului public-privat 

în privinţa serviciului de gospodărie comunală 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind 

Administraţia  Publică Locală, art.14, alin.1, Legii cu privire la parteneriatul public-privat 

nr.179-XVI din 10.07.2008, hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului 

privat nr. 476 din 04.07.2012, 

 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

 



1. Se aprobă iniţierea parteneriatului public-privat în privinţa serviciului de gospodărie 

comunală din s. Costeşti, r-nul Ialoveni; 

2. Se desemnează responsabili de executarea prezentei decizii primarul satului Costești, dna 

Natalia Petrea; secretarul Consiliului Sătesc, Tatiana Levinte; specialistul în relațiile cu 

publicul, Tudor Mereacre, juristul, Ghenadie Borta. 

 

PROIECT nr.05/22 

Cu privire la aprobarea bugetului satului Costești 

 pentru anul 2019  în a doua lectură 

     În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din  Legea  privind administraţia publică locală, nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006, în conformitate cu prevederile art. 24, 47 şi 55 al Legii 

finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 20 din 

Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale; art. 47 şi 48 din 

Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de 

stat şi recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, 

aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 

24.12.2015, în baza Notei informative prezentate de dna Diana Perevoznic, specialist în 

planificare, 

 

 

CONSILIUL SATESC COSTESTI 

DECIDE 

 

1. Se aprobă Bugetul satului Costești,raionul Ialoveni pe anul 2019 la capitolul  Venituri în 

sumă 18935,2 mii lei şi la capitolul Cheltuieli în sumă de 18935,2 mii lei. 

2. Se aprobă: 

2.1.Sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv 

cheltuielile de personal , conform anexei nr. 1; 

2.2. Sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2; 

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe 

programe, anexa nr.3; 

2.4. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile 

publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 4; 

2.5. Transferurile de la/către alte bugete, conform anexei nr. 5; 

2.6 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, 

conform anexei nr. 6; (nu este prevăzută de legea privind finanţele publice locale şi de 

setul metodologic); 

    2.7. Efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile finanţate de la bugetul local,     

conform anexei nr. 9; 

 

3. Specialistul în planificare dna Diana Perevoznic, în comun cu conducătorii instituţiilor 

bugetare, va  asigura respectarea următoarelor prevederi: 

 dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul 

informaţional de management financiar; 

 legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

 utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la 

bugetul de stat; 



 raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei. 

 

4. Contabilul-şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi 

menţinerea echilibrului bugetar; 

5. Secretarul consiliului va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri 

publice, a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.  

6. Anexele nr.1-9 fac parte integrală din prezenta Decizie. 

7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Primarului  

Petrea Natalia . 

8. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2019. 

                                                                                                                

Anexa nr.1 

la decizia Consiliului sătesc Costești  

nr.05-22 din 30.11.2018 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2019 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 18935,2 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 

 

13395,6 

              transferuri primite între bugetele locale 

  II. CHELTUIELI, total 2+3 18935,2 

    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total   10601,4 

                          din care: cheltuieli de personal   8333,8 

                         transferuri acordate între bugetele locale 

 

0 

                     Investiţii capitale, în total   0 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)  

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9  

inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)   

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul 

ţării 

415  

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele 

locale 

561  

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910  

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930  

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 

la decizia Consiliului sătesc Costești  

nr. 05-22 din 30.11.2018 

 

Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2019 

Denumirea Cod Suma, 



Eco 

(k4) 

mii lei 

Venituri total: inclusiv  
18935,2 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2500 

Impozitul funciar 1131 570,8 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 328,1 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 9 

Taxe pentru servicii specifice 1144 825,2 

Plata pentru chirie , arenda 1415 225 

Plata pentru certificate de urbanizm si autorizarile de construire 1422 25 

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 1423 961 

Amenzi si sanctiuni contraventionale 1431 10 

Alte venituri 1451 85,5 

Transferuri primate intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I 1912 13395,6 

                                                                                                

 

Anexa nr.3 

la decizia Consiliului sătesc Costești  

nr. 05-22 din 30.11.2018 

Resursele și cheltuielile bugetului local pentru anul 2019 

conform clasificaţiei funcţionale și pe program 

Denumirea Cod 
Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli total  
18935,2 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 2870,0 

      Resurse, total  
2870,0 

            Resurse generale 1 2870,0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  

      Cheltuieli, total  
2870,0 

Exercitarea guvernării 0301 2870,0 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802  

Servicii în domeniul economiei 04 1800,5 

      Resurse, total  
1800,5 

            Resurse generale 1 1800,5 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 
 

      Cheltuieli, total  
1800,5 

Administrarea patrimoniului de stat 5009  

Dezvoltarea drumurilor 6402 1800,5 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 1505,7 

      Resurse, total  
1505,7 

            Resurse generale 1 1505,7 



            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2  

      Cheltuieli, total  
1505,7 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 505,7 

Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 500 

Iluminarea stradală 7505 500 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 800 

      Resurse, total  
800 

            Resurse generale 1 800 

 
  

      Cheltuieli, total  
800 

Dezvoltarea culturii 8502 600 

Sport 8602 200 

 
 

 

Învăţămînt 09 10959,0 

      Resurse, total  
10048,0 

            Resurse generale 1 10097,9 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 911 

      Cheltuieli, total  
10959,0 

Educaţie timpurie -gradinite 8802 9522,5 

Scoala de arte 8814 1436,5 

Protecţia socială 10 1000,0 

      Resurse, total  
1000,0 

            Resurse generale 1 950,0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 50,0 

      Cheltuieli, total  
1000,0 

Protectia sociala a unor categorii de cetateni 9004 1000 

 

 

Anexa nr.4 

la decizia Consiliului sătesc Costeștil  

nr. 05-22 din 30.11.2018 

  

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile 

bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2019 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor 

Costul 

serviciilor 

(lei) 

1 2 3 4 

1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat 

de spaţiu acordat de instituţiile publice  -43,5 lei 
100 lei 

  



  

  

  Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în 

legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus 

2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de 

instituţiile publice  

Conform 

costului efectiv 

Grădiniţele finanţate din bugetul local: 

6 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă 

preşcolară (lei/copil/zi) conform ordinelor Ministerului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării în vigoare 

8 lei zilnic 

 

 

                                                                                                                Anexa nr.5 

la decizia Consiliului sătesc Costești  

nr. 05-22 din 30.11.2018 

 

Transferurile de la/către alte bugete ale bugetul local pe anul 2019 

 

Bugetul de la care/către care se vor efectua transferurile, denumirea 

transferurilor 

Cod Suma, 

mii lei 

Transferuri primite  13395,6 

Bugetul de stat, total  13395,6 

Inclusiv:   

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrașcolar) 

191211 10047,9 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul I pentru asigurarea și asistența socială 

 

191212  

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 

191216 1300,5 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul I 

191231 2047,2 

                                                                                                                    

 

Anexa nr.6 

la decizia Consiliului sătesc Costești  

nr. 05-22 din 30.11.2018 

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din 

bugetul local pe anul 2019 

(mii lei) 

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei 

Cod 

Grupa 

Suma preconizată spre încasare pe 

subcomponente de surse: 



 funcţiei Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse 

atrase pentru 

proiecte 

finanţate din 

surse externe 

(298) 

 1 2 3 4 5 6 

1 Gradinita nr.1Andries 0911 305,2   

2 Grădiniţa  nr.2 Scufita Rosie 0911 299,3   

3 Gradinita nr. 3 Spicusor 0911 89,8   

4 Gradinita nr.4 Poiana 0911 104,7   

5 Scoala de arte 8814 112   

6. Speranta 1020 50   

Total  961,0   

 

                                                                                                                    Anexa nr.9 

la decizia Consiliului sătesc Costești  

nr.05-22  din 30.11.2018 

 

Efectivul limită al statelor de personal 

din instituţiile publice finanţate de la bugetul local pe anul 2019 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

 2 3 4 

1 Aparatul primarului  0102 13,5 

2 Contabilitatea  centralizata 0301 2 

3 Grupul de deservire a cladirilor 0301 4,5 

4 Gradinita Andies 8802 36,05 

5 Gradinita nr.2 Scufita Rosie 8802 32,55 

6 Gradinita nr.3 Spicusor 8802 11,92 

7 Gradinita nr.4 Poiana 8802 17,25 

8 Scoala de arte 8814 19,57 

9 Biblioteca 8502 2,75 

10 Caminul Cultural 8502 8,5 

11 Centru Speranta 9019 12,5 

12. Alte cheltuieli  10 

 TOTAL  171,09 



PROIECT nr. 05/23 

 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare  

între satul Costeşti,raionul Ialoveni,Republica Moldova 

 şi comuna Vetrișoaia,judeţul Vaslui,România 

 

       În conformitate cu prevederile art.14, alin.1 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind Administraţia  Publică Locală, pentru dezvoltarea proiectelor reciproc avantajoase dintre  

localitatea noastră  Costești și a comunei Vetrișoaia, județul Vaslui din România 

 

                                               CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

                                                       DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de colaborare între satul Costeşti şi comuna Vetrișoaia, judeţul 

Vaslui, România (se anexează). 

2. Se împuterniceşte primarul satului Costeşti, dna Natalia Petrea să semneze Acordul de 

colaborare cu autorităţile din comuna Vetrișoaia, judeţul Vaslui, România  

3. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către Aparatul primarului 

satului Costeşti.  

4. Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mass-media. 

5. Prezenta decizie se comunică Consiliului local al comuna Vetrișoaia, judeţul Vaslui 

(România). 

 

ACORD DE COOPERARE 

Între Comuna Vetrișoaia, Judeţul Vaslui din România  

și satul Costeşti, Raionul Ialoveni din Republica Moldova 

Comuna Vetrișoaia, Judeţul Vaslui din România și Comuna Costeşti, Raionul Ialoveni din 

Republica Moldova, denumite în continuare ”Părți”, 

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, 

conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții. 

Dorind sprijinirea, în baza principiilor egalității și reciprocității, potrivit atribuțiilor de care 

dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în cele două state, a relațiilor de prietenie și 

colaborare între locuitorii celor două unități administrativ – teritoriale. 

 Urmărind  promovarea schimburilor de bune practici și experiențe în vederea încheierii unor 

proiecte comune de dezvoltare economică și socială în beneficiul comunităților pe care le 

reprezintă.  

Au  convenit următoarele:  

 

 Art.1 Autoritățile locale recunosc importanța și rolul cooperării transfrontaliere și 

regionale în dezvoltarea bunelor practici între departamentele specializate și instituțiile 

subordonate autorităților locale, agenți economici, sectorul asociativ, locuitorii Oraşului Seini 

din judeţul Maramureș, și cei ai Comunei Costeşti din raionul Ialoveni, și sunt de acord să 



dezvolte o cooperare durabilă, potrivit competenţelor de care dispun şi ȋn conformitate cu 

legislaţiile ȋn vigoare ȋn statele lor. 

 Art.2  Părțile sunt de acord să întreprindă măsuri necesare pentru a promova relațiile 

de colaborare dintre administrațiile publice locale din oraşul Seini, județul Maramureș și 

comuna Costeşti, raionul Ialoveni. 

Art.3 Acțiunile de colaborare se vor referi în special la:  

a) Schimburi de experiență în domeniul dezvoltării locale și a bunelor practici pentru o 

activitate eficientă a autorităților administrației publice locale; 

b) Asigurarea comunicării, transparenței și schimbului de informații; 

c) Organizarea de activități comune cu caracter educativ, social, cultural și sportiv; 

d) Promovarea și susținerea relațiilor economice, agricole și a proiectelor de infrastructură; 

e) Schimburi  inter-instituționale în domeniile lor de competență, în special domeniul social, 

dezvoltare economică, cultură, sport, învățământ, protecția mediului înconjurător, transport și 

sănătate publică.  

 Art.4 Colaborarea între Părți va fi realizată după cum urmează:  

a) Se vor organiza vizite oficiale, delegații, ședințe comune a Consiliilor, schimb de 

experiență în vederea îmbunătățirii procesului decizional, promovarea transparenței și a 

imaginii autorităților administrației publice locale; 

b) Se vor realiza programe corespunzătoare și se vor lărgi schimburi culturale, se va facilita 

colaborarea între instituții și organizații culturale, asociații și ansambluri artistice, precum și 

contactele între oameni de cultură și artă;  

c) Se va sprijini colaborarea între școlile de toate gradele și categoriile, facilitând schimbul de 

experiență între cadre didactice și elevi;  

d) Se va dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă, creând condiții favorabile 

pentru activitățile cu caracter economic și comercial, acordând o atenție deosebită și sprijinind 

dezvoltarea investițiilor, precum și  participarea la expoziții și târguri organizate în România 

şi Republica Moldova; 

e) Se va dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protejării, reabilitării și conservării 

monumentelor de patrimoniu;  

f) Se va contribui la dezvoltarea societății civile prin sprijinirea stabilirii de legături și a 

colaborării dintre organizații, asociații, instituții care activează în diferite domenii – social, 

cultural, protecția mediului, sport ș.a.  

Părțile vor stabili, în fiecare an, programul de lucru care va defini acțiunile comune ce vor fi 

efectuate și vor evalua realizările.  



Autorităţile locale vor sprijini colaborarea economică la nivel local ȋntre agenţi economici şi 

vor avea ȋn vedere identificarea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială, proiecte 

care pot beneficia de susţinerea financiară a Uniunii Europene, şi pot ȋncheia parteneriate de 

colaborare pentru realizarea şi finanţarea din bugetele locale a unor obiective de investiţii ȋn 

cele două localităţi, ȋn conformitate cu legislaţiile ȋn vigoare ȋn cele două state.  

Părțile pot invita reprezentanții altor structuri locale să coopereze la realizarea unor proiecte 

sau să participe la acțiuni comune. 

 Părțile vor încuraja crearea și dezvoltarea cooperării în spiritul parteneriatului dintre 

autoritățile locale, instituțiile și comunitățile locale, între unitățile economice, precum și între 

asociațiile și organizațiile neguvernamentale interesate, care doresc să dezvolte acțiuni în 

domeniile lor.  

Art.5 Schimbul de experiență între părțile semnatare va fi realizat respectând următoarele 

condiții: 

- Delegarea participanților în cadrul diverselor programe sau acțiuni stabilite de comun 

acord se efectuează pe bază de demers în formă scrisă; 

- Durata și numărul de participanți se stabilesc pentru fiecare acțiune în parte; 

- Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul prezentului Acord de cooperare, în 

limitele  stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți; 

Art.6  

(1) Părțile se angajează să acționeze, în limitele competențelor lor, în conformitate cu 

legislația în vigoare în România și Republica Moldova. 

(2) Ȋntâlniri ale delegaţiilor oficiale, conduse de primarii celor două unităţi administrative-

teritoriale sau de către reprezentanţii acestora, vor avea loc ȋn mod alternative ȋn oraşul Chitila 

şi comuna Costeşti cel puţin o dată pe an, ȋn scopul efectuării bilanţului cooperării şi pentru 

stabilirea modului de cooperare ȋn viitor. 

Art.7 Părțile vor coopera și în alte domenii, decât cele indicate în acord, în funcție de 

necesitățile sau dezvoltarea altor domenii de cooperare, în conformitate cu atribuțiile lor 

prevăzute în legislațiile în vigoare în cele două state.  

Art.8 Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data 

semnării. 

Art.9 Acordul poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al celor două Părți. 

Modificările vor produce efecte de la data semnării.  

Art.10 Fiecare Parte poate denunța acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. 

Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări. Orice 



diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare se va 

soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe. 

Încetarea prezentului Acord de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și 

proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a 

convenit altfel de către Părți. 

Art.11 Semnat la (localitatea)………..…………………la data ………………… în două 

exemplare originale, în limba română.  

 

Pentru  Pentru 

Comuna Vetrișoaia, Judeţul Vaslui  satul Costeşti, Raionul Ialoveni 

din România  din Republica Moldova 

Primar  Primar 

 

 

PROIECT nr.05/24 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe 

 

       În conformitate cu prevederile art.14 alin.1 a Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind Administraţia Publică Locală,  pct. 6-10 din Regulamentul privind casarea bunurilor 

uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, 

luînd act de nota informativă prezentată de dnul Țurcan Andrei, președintele comisiei de 

casare, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

        DECIDE: 

1. Se aprobă casarea bunurilor uzate raportate la  mijlocele fixe, conform listei:. 

Nr. Denumirea bunului 
Nr. 

Unităţilor 

Preţul 

total, lei 

Anul dării în 

exploatare 

Uzura 

calculată 

1. Pompă ATV 8-16-160 1 16000,00 2009 100% 

2. Pompă ATV 8-25-180 1 24000,00 2012 66,38% 

3. Pompă ATV 8-25-150 1 8500,00 2010 100% 

4. Pompă ATV 6-10-185 1 10500,00 2008 100% 

 



2. Se desemnează responsabili de monitorizarea şi executarea prezentei decizii dl Ţurcan 

Andrei - președintele comisiei de casare și Gîlca Tatiana – specialist în contabilitate la 

primăria Costeşti. 

PROIECT nr.05/25 

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri 

        În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind Administraţia Publică Locală, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere,în temeiul 

Notei informative a specialistului în reglementarea regimului funciar Borta Fiodor 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă expunerea la licitaţie pentru vînzarea-cumpărarea următoarelor terenuri: 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104442 cu suprafaţa 0,3587 ha cu prețul  

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104443 cu suprafaţa 0,2 ha cu prețul 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104444 cu suprafaţa 0,2 ha cu prețul 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104445 cu suprafața 0,3 ha cu prețul 

- teren agricol cu nr. cadastral 5515104446 cu suprafața 0,288 ha cu prețul 

 

2. Secretarul Consiliului va face anunțul privid licitația în Monitorul Oficial. 

3. Comisia de licitaţie va organiza licitaţia conform legislaţiei în vigoare 

PROIECT nr.05/26 

Cu privire la aprobarea unor plăți pentru anul 2019 

        În baza Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind Administrația  Publică 

Locală, art.14, alin.1,  

CONSILIUL SĂTESC COSTEȘTI 

DECIDE: 

1. Se aprobă stabilirea unor plăți pentru prestarea serviciilor populației după cum urmează: 

a) Plata pentru eliberarea extrasului din registrul de evidență a gospodăriilor populației și altor 

certificate - 3 lei; 

b) Plata pentru eliberarea caracteristicii personale – 10 lei 

c) Plata pentru eliberarea certificatului provizoriu – 10 lei 

d) Plata pentru înregistrarea oficială a căsătoriilor în incinta primăriei- 500 lei 

e) Plata pentru eliberarea certificatului de urbanism în mărime de 50 lei. 

f) Plata pentru eliberarea autorizației de construire în mărime de 100 lei. 

 

2. Nu se vor încasa plățile respective de la reprezentanții Inspectoratului de Poliție pentru 

certificatele/caracteristicile solicitate pe numele persoanelor suspecte sau aflate sub urmărire, 

Centru de Sănătate și alte instituții de stat. 

3. Responsabil de ținerea registrului de evidență a actelor eliberate și taxelor încasate se 

desemnează secretarul-dactilograf, Bivol Lidia. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2019 și se comunică cetățenilor prin 

afișare. 



 

Proiect nr. 05/27 

Cu privire la confirmarea gradului de funcţionar public  

secretarului Consiliului sătesc Costeşti 

       În conformitate cu prevederile art. 14, alin.1 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

Administrația Publică Locală; art.31, alin. (5), lit.a) și art. 33, alin.(1), lit.c), alin(2), ale Legii 

nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, 

Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Anexa nr. 3, examinînd procesul-verbal 

al comisiei de atestare din 30.01.2017, 

CONSILIUL SĂTESC COSTEŞTI 

DECIDE: 

1. Se confirmă gradul de funcționar public, dnei  Levinte Tatiana, secretarul Consiliului 

sătesc Costești. 

2. Se atribuie dnei Levinte Tatiana, secretarul Consiliului sătesc Costești, gradul de 

calificare consilier de clasa III cu calculul sporului lunar de 200 lei cu începere de la 

data de la 01.01.2019. 

3. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii se desemnează dna Grigoriță 

Zinaida, contabil-șef. 

4. Prezenta decizie se va aduce la cunoștința persoanelor vizate și Oficiul Teritorial al 

Cancelariei de Stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


