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DECIZIE Nr.  

     decembrie  2019                                                                                    s. Mereni   

“Cu privire la aprobarea bugetului local  

pentru anul 2020  în prima lectură” 
    În conformitate cu Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 
1996, Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, Legea cu 
privire la finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legea finanțelor publice 
locale și responsabilitatile bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie, ordinul MF nr.191 din 31.12.2014 
cu privire la aprobarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea bugetelor şi 
modificărle ulterioare şi examinând materialele prezentate de către contabilul şef Stratu 
Natalia, Consiliul local Mereni, 

DECIDE: 

1. Se aprobă, în prima lectură bugetul local Mereni pentru anul 2020, la venituri în 

sumă de 15700,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15700,00 mii lei. 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                              
 
Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 

 

 

 

     
              



      
 

Notă explicativă cu privire la aprobarea  bugetului local pe anul  2020 
 
Proiectul bugetului local pe anul 2020 este elaborat în conformitate cu 

prevederile Legii finanţelor publice locale şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 
25.07.2014, Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, 
Legii nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, şi ținînd cont de 
particularitațile expuse în circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07 din 04.11.2019. 
 Resursele bugetului local cuprind totalitatea veniturilor şi a resurselor de 
finanţare ale bugetului local. 
          Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte venituri 
prevăzute de legislaţie şi se formeaza din:  

- venituri proprii; 
- defalcari, conform cotelor procentuale, de la impozite; 
- transferuri; 
- venituri colectate de catre instituțiile bugetare (mijloace speciale) 

 Particularităţile elaborării prognozei veniturilor preconizate în anul 2020 care 
vizează politica fiscală sânt: 
 Impozitul pe venit al persoanelor fizice 
 La estimarea sumei impozitului pe venit a persoanelor fizice se recomandă 
aplicarea următoarelor cote şi scutiri personale anuale: 
- cotele impozitului pentru venitul persoanelor fizice (%) -                                 12% 
                                                                                                                             
- scutirea anuală personală (lei)                                         -                             24000,00 
- scutirea anuală personală majorată(lei)                              -                           30000,00 
- scutirea anuală pentru persoanele intreţinute (lei)          -                               3000,00 
- tariful contribuţiei individ. pentru asigurarea socială de stat(din venit, %) -      6% 
- prima de asigurare medicală obligatorie (din venit, %) -                                  4,5% 
  Proiectul bugetului pe anul 2020 a fost elaborat în urma analizei dinamicei 
veniturilor şi cheltuielilor pe anii 2017-2018, executării scontate pe 2019.   
 Astfel, pentru anul 2020 cota defalcărilor de la impozitul pe venitul  persoanelor 
fizice  a fost stabilită în mărime  de 100% din volumul total colectat în teritoriul 
localităţii. 

Ca urmare a evaluărilor efectuate în anul 2020 la bugetul local se preconizează 
acumularea veniturilor în sumă de 15700,00 mii lei, inclusiv veniturile proprii se 
prognozează în volum de 8195,6 mii lei. Impozitul pe venitul persoanelor fizice s-au 
estimat în mărime de 6393,00 mii lei. 

Transferurile de la bugetul de stat la bugetele UAT pentru anul 2020 au fost 
calculate pe baza de formula pentru fiecare UAT. Pentru anul 2020 transferurile totale 
sunt preconizate în suma de 7504,4 mii lei, din ele:  

 
 
 
 



- Transferuri generale – 924,0 mii lei 
Suma acestor transferuri de la bugetul de stat au fost calculate pe bază de formulă 

distinctă pentru fiecare UAT de nivelul I şi nivelul  II, pe baza datelor din ultimul an 
pentru care există execuţie bugetară definitivă (execuţia bugetară din anul 2018). 

Calculul transferurilor cu destinaţie generală pentru bugetul local s-a efectuat direct 
proporţional cu populaţia şi suprafaţa UAT.  

- Transferuri cu destinație specială – 6580,4mii lei alocate bugetului local 
conform competenţelor delegate pentru finanţarea:  
 educația timpurie  - 4809,8 mii lei  (gradinita Andries) 
 învatamântul extrascolar -1068,2 mii lei (școala de Arte) 
 infrastructura drumurilor 702,4mii lei  

  Venituri colectate (mijloace speciale) ale instituţiilor publice finanţate din bugetul local 
obţinute de la prestarea lucrărilor şi acordarea serviciilor contra plată şi alte intrări legate 
de venituri,  vor constitui 460,0 mii lei. 

Estimările resurselor colectate s-au efectuat de către instituţiile publice (acordate 
pentru servicii)  în baza tarifelor  aprobate conform  Deciziei Consiliului local. 

Astfel, pentru anul 2020 veniturile bugetului local se preconizează a fi colectate în 
sumă de 460,0 mii lei.  

Impozitele pe proprietate rămân a fi nesemnificative în suma de 654,8m mii lei 
ca pondere  în veniturile directe. Totodată, continuă implimentarea noului sistem de 
impozitare a bunurilor imobiliare. 
  S-a ţinut cont de necesitatea echilibrului bugetar prin încadrarea cheltuielilor 
publice locale în limita veniturilor şi altor surse financiare disponibile. 

Reieşind din acumulările veniturilor şi surselor de finanţare pentru anul 2020 
cheltuielile bugetului local sînt estimate în volum de 15700,00 mii lei. 

Prognoza părţii de cheltuieli a bugetului pe anul 2020 a fost elaborată în 
conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014 şi ordinelor ministerului finanţelor nr.190 şi 191 din 
31.12.2014, care au fost aprobate Clasificaţia bugetară nouă şi Setul metodologic 
privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului. 

Particularităţile elaborării propunerilor de buget la cheltuieli  care s-au luat în 
calcul la estimarea cheltuielilor bugetului local pe anul 2020 sînt următoarele: 

- cheltuielile bugetare urmează a fi aprobate fără divizare după surse de 
acoperire conform prevederilor art.42 din Legea sus-numită;  

- actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează 
activitatea autorităţilor publice locale şi a ramurilor domeniilor respective; 

- prevederile proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative ce rezultă din politica bugetar fiscală.La estimarea cheltuielilor bugetului 
local pe anul 2020 s-a luat în consideraţie datele Biroului Naţional de Statistică privind 
numărul populaţiei la situaţia din  01.01.2019.  

 
 



Cheltuielile pentru cultură, sport, tineret, culte şi odihnă au fost planificate 
în sumă de 2075,7 mii lei sau 13,2 la sută din volumul total, inclusiv:din contul 
resurselor generale -2035,7 mii lei și din contul resurselor colectate -40,0 mii lei. 

Cheltuilelile vor fi redirecționate pentru: 
- Cheltuieli de personal - 1217,5 mii lei 
- Bunuri și servicii – 403,2 mii lei 
- Prestații sociale -12,0 mii lei 
- Alte cheltuieli -8,0 mii lei 
- Mijloace fixe -231,0 mii lei 
- Stocuri de materiale circulante -204,0 mii lei 

Partea preponderentă a bugetului local este orientată spre ramura Invațamânt 
care  constituie 47,9 la sută din volumul total, sau 7521,0 mii lei.Astfel au fost 
prognozate cheltuieli pentru: 

- Cheltuieli de personal -4996,1 mii lei 
- Bunuri și servicii -348,9 mii lei 
- Prestații sociale-68,0 mii lei 
- Mijloace fixe -1020,0 mii lei 
- Stocuri de materiale circulante – 1088,0 mii lei 

Din suma cheltuielilor totale destinate pentru învațamânt 5878,0mii lei sunt acoperite 
din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat și 405,0 mii lei sunt 
acoperite din colectarea mijloacelor speciale, iar suma de 1238,0 mii lei este acoperită 
din contul resurselor financiare proprii a bugetului local. 
 La întreţinerea Serviciilor de Stat cu destinaţie generală ,fond de rezerva sînt 
preconizate 2396,1 mii lei , inclusiv 2381,1 mii lei din contul resurselor generale și 
15,0 mii lei din contul resurselor colectate,  constituind 15,3 la sută din suma totală . 
 La grupa menționată cheltuielile vor fi redirecționate pentru urmatoarele necesitați: 

Cheltuieli de personal -1474,1 mii lei 
- Bunuri și servicii -638,0 mii lei 
- Prestații sociale-4,0 mii lei 
- Mijloace fixe -45,0 mii lei 
- Stocuri de materiale circulante – 230, mii lei 

   Cheltuielile pentru amenajarea teritoriului, iluminarea stradală si infrastructura 
drumurilor au fost estimate în sumă de 3707,2 mii lei ce constituie 23,6 la suta din 
suma cheltuielilor, inclusiv 702,4 sunt acoperite din contul transferurilor cu destinație 
specială pentru infrastructura drumurilor, iar 3004,8 mii lei din contul resurselor 
generale. 

- Bunuri și servicii -1757,2 mii lei 
- Mijloace fixe -1800,0 mii lei 
- Stocuri de materiale circulante – 150,0, mii lei 

 
Proiectul bugetului local sa elaborat pe bază de programe şi performanţă, unde 
accentul se pune pe legăturile dintre politicile şi strategiile naţionale şi locale cu 
alocarea resurselor şi atingere a obiectivelor dorite. 
 Implementarea reformei menţionate în sistemul de planificare are drept obiectiv 
eficentizarea cheltuielilor publice locale, prin crearea unei legături directe dintre 



cheltuielile bugetare şi rezultatele obţinute din implementarea programelor bugetare, 
precum şi realocarea resurselor disponibile pentru priorităţile comunităţii. 

Implimentarea bugetării pe programe la nivel local impune elaborarea, 
actualizarea programului de dezvoltare social-economic a localităţii, analiza strategiei 
naţionale, precum şi a priorităţilor stabilite la nivel local.  

Se propune pentru aprobare structura veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2020 
în sumă de 15700,00  mii lei.     
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DECIZIE  

 22 decembrie 2019                                                                                 s. Mereni   

“Cu privire la aprobarea bugetului local  
pentru anul 2020  în a doua lectură” 
 
    În conformitate cu Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 
mai 1996, Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, Legea 
cu privire la finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003,Legea finanțelor 
publice locale și responsabilitatile bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie,ordinul MF nr.191 din 
31.12.2014 cu privire la aprobarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea 
bugetelor şi modificărle ulterioare şi examinând materialele prezentate de către contabilul şef 
Stratu Natalia, Consiliul local Mereni, 

DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul local la venituri în sumă de 15700,00 mii lei şi la cheltuieli în 

sumă de 15700,00 mii lei;  

2. Se aprobă:                                                                                                            

- sinteza indicatorilor principali ai bugetului local, veniturile, cheltuielile inclusiv 

cheltuielilor de personal si transferurile către alte bugete, soldul bugetului si 

surselor de finanțare. (anexa nr.1) 

- sinteza veniturilor bugetelor locale ,inclusiv transferurile de la alte bugete    

     (anexa nr.2) 

- resursele si cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale   

     (anexa nr.3) 

- sinteza veniturilor colectate de către institutiile bugetare finanțate din   

     bugetul local Mereni pe anul 2019(anexa nr.4) 

- nomenclatorul tarifelor  serviciilor prestate de instituţiile publice, finanţate de la 

bugetul primăriei Mereni conform (anexei nr.5,nr.6);  



- efectivul limită al  statelor de personal și schema de încadrare din instituţiile 

publice finanţate de la buget conform (anexei nr.7);  

- cuantumul fondului de rezerva a bugetului  Mereni in suma de 157,0 mii  lei 

3. Controlul asupra executării bugetului local, respectării executării bugetului în 

limitele alocaţiilor prevăzute pentru fiecare instituţie publică se pune în seama 

comisiei pentru economie, buget şi  finanţe. 

4. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 ianuarie 2020; 
 

Preşedinte al şedinţei                                               
 

Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
Anexa nr.1  

Sinteza indicatorilor generali si sursele de finantare ale bugetului local Mereni 
pe anul 2020 

Denumirea  Cod 
ECO 

Suma, 
mii lei 

I VENITURI:  1 15700,00 

1.Transferuri,primite in cadrul bugetului public național 19 7504,4 
Transferuri primite intre bugetele de stat și bugetele locale 191 7504,4 
Transferuri de la bugetul de stat cu destinație 8nclusi  191211 5878,0 
Transferuri de la bugetul de stat cu destin,speciala (inf.drumur.) 191216 702,4 
Transferuri curente primate cu estinatie generala 191231 924,0 
2.Impozitul pe venitul persoanelor fizice, total, incl:   6393,0 
Impozit pe venit reținut  din salariu  111110 6100,0 
Impozit pe venit personae fizice spre plata/achitat 111121 212,0 

Impozit pe venit  persoanelor fizice de desfașoară activitați 
independente  în domeniul comertului 111124 5,0 
Impozit pe venit persoanelor fizice in domeniul transportului 
rutier de persoane în regim de taxi 111125 75,0 
Impozit pe venit afferent operatiunilor de predare în posesie 
si/sau folosința a proprietații imobiliare 111130 1,0 
3.Impozit pe proprietate 113 654,8 
3.1 Impozit funciar,total, inclusiv:            1131 444,5 
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice ,inregistrate 
în calitate de îmtreprinzator 113161 289,0 
Impozit funciar al persane fizice –cetateni 113171 155,5 
3.2Impozitul pe bunuri inclusiv , total 1132 204,3 
Impozitul pe bunuri inclusiv ale pers.juridice 113210 30,0 
Impozitul pe bunurile inclusiv ale pers. Fizice 113220 29,6 
Impozit pe bun.imob.Achitate de persoanele juridice si fizice 
inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea 
estimate(de piata) a bunurilor imobiliare 113230 52,0 
Impozit pe bun.imob.achitate de persoanele fizice –cetateni din 
valoarea estimate(de piata) a bunurilor imobiliare 113240 92,7 
Impozitul privat incasat in bugetul local nivelul I 113313 6,0 
4.Taxele locale,total:             391,5 
Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 96,0 
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori 
pe teritoriul municipiilor,oraselor si satelor (comunelor) 114413 15,0 
Taxa pentru unitatile comerciale si /sau de prestari de servicii 114418 260,0 
Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 0,5 
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul UAT 142211 20,0 
5.Alte venituri si incasari total :  296,3 
Arenda terenurilor cu destinatie Agricola incasata in bugetul 
local de nivelul I 141522 163,6 
 
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea Agricola incasata 

 
141533 92,7 



in bugetul local nivelul I 
Plata pentru locatiune bunurilor patrimoniului public incasat in 
bugetul local nivelulI 142252 15,0 
Taxa pentru patenta de intreprinzator 114522 6,0 
Plata pentru certificate de urbanizm si autorizarile de construire 
sau desf.incasate in bugetul local de nivelul I 142215 4,0 
Amenzi si sanctiuni  contraventionale 143130 5,0 
Alte venituri incasate in bugetul local de nivelul I 145142 10,0 
6.Mijloace speciale  460,0 
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 142310 440,0 
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public 142320 20,0 
   
II CHELTUIELI,Total  2+3 15700,00 
 1.Servicii de Stat cu destinatie generala  2396,1 
- Exercitarea guvernarii  2239,1 
- Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie   157,0 
2.Invatamintul  9nclusive:  7521,0 
-Gradinita “Andries” Mereni  5054,8 
-Scoala de Arte Mereni  1466,2 
-IP Liceul Teoretic Emil Nicula Mereni  1000,0 
4.Cultura,sport,tineret, culte și odihnă:  2075,7 

- Casa de Cultura Mereni  1301,2 
-Biblioteca Mereni  198,2 
-Muzeul Mereni  451,3 
-Tineret si sport  125,0 
5.Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale  3104,8 
-Dezvoltarea comunală și amenajare  2774,8 
-Iluminarea stradala  330,0 
6.Servicii in domeniul economiei  602,4 
-Dezvoltarea drumurilor  702,4 
-Administrarea patrimoniului public  -100,0 
III Sold bugetar 1-(2+3) - 
IV Sursele de finantare, total          4+5+9 - 
   
   

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                               
 

Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 
 

 



 

Anexa 2.  

Componenţa veniturilor bugetului local pe anul 2020 

 

Preşedinte al şedinţei                                               
 

Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 
 

                                                                                                                                                

 

Denumirea 

 

Cod 

Eco (k4) 

Suma, mii lei 

Impozit pe venit  1111 6393,0 
Impozit funciar 1131 444,5 
Impozit pe bunurile imobiliare 1132 204,3 

Impozit privat incasat în bugetul local de nivelul I 1133 6,0 

Taxele locale 1144 391,5 
Taxa pentru patenta de întreprinzător 1145 6,0 
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in 
bugetul local de nivelul I 1415 163,6 

Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea 
agricola incasata in bugetul local de nivelul I 1415 92,7 

Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe 
teritoriul unitatii administrativ-teritoriale. Plata 
pentru certificatele de urbanism şi autorizarile de 
construire sau desfiintare incasata in bugetul local de 
nivelul I, plata pentru locatiunea patrimoniului 
public incasat in bugetul local de nivelul I 

1422 19,0 

Amenzi si sancțiuni contravenționale incasate in 
bugetul local de nivelul I 1431 5,0 

Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I 1451 10,0 
Transferuri de la bugetul de stat 1912 7504,4 
Mijloace speciale: 1423 460,0 
Venituri, total 1033 15700,00 



 
 

   Anexa nr.3 

    Resursele și cheltuielile bugetului local Mereni 
conform clasificației funcționale și pe program 

Denumirea Cod Suma, mii lei 

Cheltuieli recurente, în total  15700,00 
Chltuieli de personal   7687,7 
Resurse, totale         
Resurse generale 1 15240,0 
Resurse colectate ale autorități/instituții bugetare 2 460,0 
Grupa principală 01-Servicii de stat cu destinaţie generală 01  
Resurse, total  2396,1 
Resurse generale  2381,1 
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare  15,0 
Cheltuieli, total  2396,1 
Exercitarea guvernării (administratia Primariei) 0301 2239,1 
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie (fondul de rezerva) 0802 157,0 
Servicii in domeniul economiei 04 602,4 
Resurse,total   
Resurse generale 1 602,4 
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare   
Cheltuieli,total  602,4 
Administrarea patrimoniului de stat 5009 -100,0 
Gospodaria drumurilor 0451 702,4 
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunala 06 3104,8 

Resurse, total  3104,8 

Resurse generale 1 3104,8 
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2  
Cheltuieli, total  3104,8 
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale(amenajarea 
terit.) 7502 2774,8 
Iluminarea stradala 7505 330,0 
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 2075,7 
Resurse, total  2075,7 
Resurse generale 1 2035,7 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 40,0 
Cheltuieli, total  2075,7 



Dezvoltarea culturii(casa cultura) 8502 1301,2 
Dezvoltarea culturii(biblioteca) 8502 198,2 
Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural 
national(muzeul) 8503 451,3 
Tineret si sport 8602 125,0 
Învăţămînt 09 7521,0 
Resurse, total  7521,0 
Resurse generale 1 7116,0 
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 405,0 

Cheltuieli, total  7521,0 
Educație timpurie(gradinita nr.2) 8802 5054,8 
Educatia Extrascolara(scoala de arte) 8814 1466,2 
Invățamintul liceal 8806 1000,0 

 
 

Preşedinte al şedinţei                                               
 

Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 4 
Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul local Mereni pe anul 2020 
                                                                                                                           

Nr. 
d/o 

Denumirea instituţiei 
 

Cod 
Grupa 
funcţiei 

Suma preconizată spre încasare pe 
subcomponente de surse: (mii lei) 

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 Aparatul Primarului Mereni 0111  15,0  
2 Grădiniţa  Andrieș  Mereni 0911  245,0  
3 Scoala de Arte Mereni   0950  160,0  
4 Caminul Cultural Mereni 0820  40,0  

Total   460,0  
 

 
Preşedinte al şedinţei                                               

 
Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 5 

                                          Nomenclatorul tarifelor și serviciilor                  
prestate de instituţiile publice, finanţate de la bugetul  

  
primăriei Mereni pentru anul 2020 

  

Nr. 
d/o 

Codul Eco 
(K6) Denumirea serviciilor costul serviciilor 

  142310 

Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor 
de vîrsta preșcolară (lei/copil/zi),anexa la 
circulara MF nr.06/2-07 din 22.06.2018 8,75 lei/zi 

 
  142310 Şcoala de Arte Mereni   

  Sectia  muzicala  

    Canto 100 lei /lună 

    Acordion 180 lei/lună 

    Pian 180 lei/lună 

  Chitara 180 lei/lunar 

  Fluier 180 lei/lunar 

    Sectia Arta Plastica  

    Arta plastica 180 lei/lună 

     Sectia coregrafie  

    Arta coreografica 180 lei/lună 

  Secția teatrală  

     Artele teatrale 180 lei/lună 

  142320 

 Plata pentru locatiunea bunurilor 
patrimoniului public(conform legii 
bugetului de stat) 

20,0 mii 
lei/anual 

    

Preşedinte al şedinţei                                               
 

Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 

                                                                                           



 
Anexa 6 

 
Nomenclatorul serviciilor prestate de primăria s.Mereni 

și cuantumul tarifar pentru prestarea acestora  
 

Nr.d/o Denumireaserviciilor Cuantumul tarifar  
din  01.01.2020-31.12.2020 

 Înregistrarea  contractelor de arendă  10,00 lei pentru un contract 
Termen 10 zile 

 Eliberarea extraselor din registrul 
contractelor, cota valorică, extras din 

registrul ONG, 

10,00 lei pentru fiecare extras/ 24 ore 
30,00 lei pentru fiecare extras / 1 ore 

 Eliberarea adeverinţelor, certificatelor, 
confirmărilor de orice conţinut 

10,00 lei pentru fiecare extras / 24 ore 
    30,00 lei pentru fiecare extras  / 1 ore 

 
 Eliberarea extraselor din registrele de 

evidență a gospodăriilor populației, 
cadastru, deciziile consiliului local 

10,00 lei pentru fiecare extras / 24 ore 
30,00 lei pentru fiecare extras  / 1 ore 

  
Caracteristică 

10,00 lei pentru fiecare  / 24 ore 
           30,00 lei pentru fiecare  /  1 ore 

 
 Înregistrarea certificatului de urbanism 

şi autorizaţiei de construire 
50,00 lei - certificatul de urbanism 

100,00 lei – autorizația de construire 
  

Înregistrarea căsătoriei. 
100 lei     Taxa locală 

    20 lei     Taxa de Stat 
 

 Se scutesc de plată–invalizii grad I-II, 
pensionarii, familiile social vunerabile, 

cu prezentarea confirmării statutului 
respectiv 

 
Regim 24 ore/gratuit 

Regim 1ora/10 lei  
 

 
  

     

Preşedinte al şedinţei                                               
 

Contrasemnat:                                                                                                          
Secretar al Consiliului local Mereni                       Ina JALBĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


