
Anexa nr.2

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

837 848,3

IMPOZITE PE VENIT 111000 169 350,0

Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 160 000,0

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 5 000,0

Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitați 

indepedente în domeniul comerțului
111124 2 600,0

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de 

persoane în regim de taxi
111125 1 050,0

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau 

folosinţă a proprietăţii imobiliare
111130 700,0

IMPOZITE PE PROPRIETATE 113000 26 169,0

Impozitul funciar 113100 456,0

Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, înregistrate în calitate 

de întreprinzător
113161 430,0

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni 113171 26,0

Impozitul pe bunurile imobiliare 113200 25 703,0

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 2 700,0

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 3,0

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și 

fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de 

piață) a bunurilor imobiliare

113230 9 000,0

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – 

cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare
113240 14 000,0

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 113300 10,0

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II 113312 10,0

IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII 114000 38 630,0

Taxe pentru servicii specifice 114410 36 576,0

Taxa de piaţă 114411 6 063,5

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 3 600,0

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul 

municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
114413 1 500,0

Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei) 114414 15,0

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2 000,0

Taxa pentru parcare 114416 397,5

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 23 000,0

Alte taxe pentru servicii specifice 114420 254,0

Taxa pentru cazare 114421 250,0

Taxa pentru aplicarea simbolicii locale 114423 4,0

COMPONENŢA VENITURILOR BUGETULUI MUNICIPAL BĂLŢI                          

PENTRU ANUL 2023

TOTAL  VENITURI ALE BUGETULUI  MUNICIPAL

la Decizia Consiliului mun.Bălţi

nr.______din _____________2022



Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

TOTAL  VENITURI ALE BUGETULUI  MUNICIPALTaxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor 

genuri de activitate
114520 1 500,0

Taxa pentru patenta de întreprinzinzător 114522 1 500,0

Taxele pentru resursele naturale 114610 300,0

Taxa pentru apă 114611 300,0

Granturi primite 130000 595,9

Granturi primite de la organizațiile internaționale 132000 595,9

Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru 

proiecte finanțate din surse externe
132220 595,9

Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte 

finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2
132222 595,9

VENITURI DIN PROPRIETATE 141000 3 954,5

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) 141230 300,0

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în 

bugetul local de nivelul II
141232 300,0

Renta 141500 3 654,5

Venituri de la arenda terenurilor cu destinatie agricola 141520 4,0

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de 

nivelul II
141521 4,0

Venituri de la arenda terenurilor cu altă destinatie decât cea agricola 141530 2 800,0

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decât cea agricolă încasată în bugetul 

local de nivelul II
141532 2 800,0

Venituri din concesiuni și închirieri 141540 850,5

Redevența din concensionarea activelor și terenurilor, încasata în bugetul 

local de nivelul II
141542 850,5

VENITURI DIN VÂNZAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR 142000 19 532,5

Taxe şi plăţi administrative 142200 1 062,0

Taxe administrative 142210 62,0

Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității 

administrativ-teritoriale
142211 2,0

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau 

desfiinţare în bugetul local de nivelul II 
142214 60,0

Plăţi administrative 142240 1 000,0

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de 

schimb valutar
142245 1 000,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 142300 18 470,5

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 16 501,0

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 1 969,5

AMENZI ŞI SANCŢIUNI 143000 120,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 143100 120,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul 

II 
143120 120,0



Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

TOTAL  VENITURI ALE BUGETULUI  MUNICIPALDONAŢII VOLUNTARE 144000 250,0

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 144100 250,0

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 144110 250,0

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 

instituţiile bugetare
144114 250,0

ALTE VENITURI ŞI VENITURI NEIDENTIFICATE 145000 15,0

Alte venituri 145100 15,0

Alte venituri încasate în bugetele locale 145140 15,0

Impozitul  unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia 

informației
145161 15,0

TRANSFERURI PRIMITE ÎNTRE BUGETUL DE STAT ŞI 

BUGETELE LOCALE
191000 579 231,4

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 191100 579 231,4

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II
191110 579 231,4

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru învățământul preșcolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrașcolar).

191111 484 604,0

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială.
191112 16 524,6

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive.
191113 43 046,1

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor.
191116 35 056,7


