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10 Impozitul pe venit persoane fizice, inclusiv: 9423,0

Impozitul pe venitul din salariu 111110 9350,0

Impozitul pe venitul persoanelor fizice din darea in chirie a 

apartamentelor 
111130 10,0

Alte Impozite pe venitul persoanelor fizice 111121 60,0

Impozit pe venit  persoane fizice ce desfășoară acivitatea individuală  în 

domeniul comerț
111124 3,0

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de

persoane în regim de taxi
111125

20 Impozitele de proprietate, inclusiv: 814,1

Impozitul funciar - total, din care: 31,6

- impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate

de întreprinzător
113161 12,6

- impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni 113171 19,0

Impozitul pe bunurile imobiliare - total, din care: 781,5

- de la persoanele juridice 113210 200,0

- de la persoanele fizice 113220 1,3

 -impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și 

fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de 

piață) a bunurilor imobliare

113230 120,0

 -impozitul pe bunurile imobiliare,  achitat de către persoanele fizice-

cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor
113240 460,2

Impozitul privat 113313 1,0

30 Taxe pentru servicii specifice, inclusiv: 1293,5

Taxa de piaţă 114411 98,0

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 380,0

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul 

municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
114413 20,0

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii 114414

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 35,0

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire 

socială
114418 650,0

Taxa pentru cazare 114421 0,5

Taxa pentru salubrizare 114426 110,0

40 Alte venituri, inclusiv: 607,7

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă 141522 35,1
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă 141533 140,0

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau 

desfiinţare
142215 1,3

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142252 8,0

142310 369,3

142320 50,0

Alte încasări 145142 4,0

50 Amenzile şi sancţiunile administrative - total 143493 0,1

60 Donații 144213

70 Total venituri proprii (r10+r20+r30+r40+r50+r60) 12138,4
80 Transferuri cu destinaţie generală (191231, 191239) 1139,7

90
Transferuri cu destinaţie specială (191211, 191220, 191216, 191420) 9371,3

100 Total venituri (r70+r80+r90) 22649,4

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată
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Suma, mii lei
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120 Încasări din vînzarea  apartamentelor către  cetățeni (surse de 

finanțare)
415240

 TOTAL (Venituri+surse de finațare) 22649,4
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