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Principalele provocări ale bugetului în anul 2021

Asigurarea executării veniturilor și cheltuielilor în contextul 
pandemiei COVID-19

Corelarea programelor de cheltuieli cu resursele disponibile 
prin sporirea eficienței și eficacității cheltuielilor publice

Realizarea angajamentelor financiare în cadrul programelor de 
cheltuieli asumate

Promovarea și implementarea conceptului de bugetare 
participativă 



CHELTUIELI

32,1 milioane lei

VENITURI

Bugetul primăriei orașului Florești pentru anul 2021

Temei legal

Decizia Consiliului orășenesc Florești nr.10/02 din 11 
decembrie 2021

https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-aprobarea-
bugetuluiorenesc-pentru-anul-2021-n-a-doua-lectur-622375.html

Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121302&lang=ro#

Circulara MF nr. 06/2-07/2020 privind elaborarea de către APL 
a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 

2022-2023 

https://mf.gov.md/ro/content/circulara-bugetar%C4%83-2021-2023-apl

https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-aprobarea-bugetuluiorenesc-pentru-anul-2021-n-a-doua-lectur-622375.html
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121302&lang=ro
https://mf.gov.md/ro/content/circulara-bugetar%C4%83-2021-2023-apl
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Structura veniturilor pentru anul 2021Evoluția veniturilor bugetare, 2017 – 2021

2021¹ - prognozat

2020² - precizat

Transferuri de la bugetul de stat 14,5 mil. lei

Defalcări, conform cotelor procentuale 10.8 mil. lei

Venituri proprii 5.4 mil. lei

Venituri colectate 1.3 mil. lei

Veniturile bugetului primăriei orașului Florești



Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale pentru anul 2021

01 Servicii de stat cu destinație generală (autoritățile locale)            5 620,7

04 Servicii în domeniul economiei (dezvoltarea drumurilor)             3 067,1

06 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale          4 900,0

08 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă                                               3 499,0

09 Învățământ                                                                                            14 958,9

10 Protecție socială                                                                                           65,5

TOTAL                                                                                                              32 111,2

Cheltuielile bugetului primăriei orașului Florești



Activitatea 
primăriei

5 135,5 mii lei

Activitatea 
consiliului local

82,8 mii lei

23 consilieri locali

Consilieri

• Domeniul economie, buget și finanțe
• Domeniul amenajarea teritoriului, 

urbanism și protecția mediului
• Domeniul social
• Domeniul ordine publică, securitate și 

drept

4 Comisii consultative

18 unități de personal

Aparatul primarului

2 unități de personal

Contabilitatea 

Fondul de rezervă

321 mii lei

01 Servicii de stat (primăria și consiliul local)

8,5 unități de personal

Serviciul de suport

1 unitate de personal

Mediator comunitar

81,3 mii lei

Dobânzi pentru 
împrumuturi



3 067,1 mii lei

Sursa banilor - transferuri curente primite cu destinație specială de 
la Bugetul de Stat pentru infrastructura drumurilor

Alte destinații
Resursele financiare pot fi utilizate 
și pentru procurarea de mijloace 
fixe și materiale necesare 
întreținerii drumurilor

Alocațiile din Fondul Rutier pentru infrastructura drumurilor sunt repartizate conform Legii 
Fondului Rutier nr. 720/1996 și Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale. Acestea 
sunt calculate proporțional numărului populației aferent localității, precum și în baza 
volumului estimat în cuantum de 50% al încasărilor din taxa pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele înmatriculate.

Alocațiile pentru 
dezvoltarea drumurilor 
locale pentru anul 2021

Întreținerea drumurilor
Principala destinație a mijloacelor 
fondului rutier este întreținerea, 
reparația și reconstrucția 
drumurilor publice locale. 

04 Servicii în domeniul economiei 



01
Gospodăria 
de locuințe

02
Iluminare 
stradală

1 200 mii lei3 700 mii lei

06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale



3 499,0 mii lei

08 Cultură, tineret și sport

TINERET
Implicarea cetățenilor într-un proces  
democratic de deliberare și decizie –
Bugetare participativă

CULTURĂ
Păstrarea tradițiilor și patrimoniului 

cultural 

SPORT
Promovarea modului sănătos de 

viaţă

100 mii lei

2 791,7 mii lei

707,3 mii lei



Pentru hrana copiilor urmează a 
fi procurate produse alimentare 
în sumă de 3,2 mil lei

Produse alimentare
102,1 unități de personal în 

cadrul celor 4 instituții de 
învățământ

Efectivul de personal

Pentru remunerarea muncii 
angajaților se preconizează suma 
de 9 mil. lei

Întreținerea personalului
15 mil. lei

09 Învățământ (grădinițe și clubul Luceafărul)

Grădinița 
nr. 9

Grădinița 
nr. 7

Grădinița 
nr. 2

Clubul 
Luceafărul

Grădinița nr. 2 2 508,4 mii lei

Grădinița nr. 7 8 232,5 mii lei

Grădinița nr. 9 3 801,7 mii lei

Clubul Luceafărul 430,5 mii lei



Este prevăzut un formular de aplicare în baza căruia 
pot fi depuse propunerile de proiecte la concursul de 
Bugetare Participativă

APLICARE

100 mii lei

Implicarea cetățenilor într-un proces democratic de 
decizie pentru stabilirea modalității optime de 
cheltuire a unei părți din bugetul local.

SCOP

Stabilește cadrului general și procedura de elaborare, 
depunere, evaluare, selectare, implementare și 
monitorizare a proiectelor inițiate în cadrul BP

REGULAMENT

Bugetul Inițiativelor Civice (bugetare participativă)



Nivelul taxelor locale pentru anul 2021

Începând cu data de 01.01.2021, în raza unității administrativ - teritoriale a orașului Florești se pun în aplicare următoarele taxe locale:

1. Taxa de piață 60 - 200 lei pentru fiecare m² din terenul administrat pe an

2. Taxa pentru amenajarea teritoriului 200 lei pentru fiecare salariat sau fondator anual

3. Taxa de plasare (amplasare) a publicității 10% din venitul din vânzări a serviciilor

4. Taxa pentru dispozitivele publicitare 450 lei pentru fiecare m² pe an 

5. Taxa pentru parcare privată 20 lei pentru fiecare m² pe an 

6. Taxa pentru cazare 8% din valoarea serviciilor prestate

7. Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,2% din venitul din vânzări a produselor 

8. Taxa pentru unitIlile comerciale gi/sau de prestIri servicii conform Anexei nr. 2 la Deciziei nr. 06/09 din 27. 11. 2020

9.
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de 
călători pe rutele orășenești

conform Anexei nr. 3 la Deciziei nr. 06/09 din 27. 11. 2020

Decizia Consiliului orășenesc Florești nr. 09/06 din 27 noiembrie 2020
http://primariafloresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Cu-privire-la-punerea-%C3%AEn-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2021.pdf

http://primariafloresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Cu-privire-la-punerea-%C3%AEn-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2021.pdf
http://primariafloresti.md/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Cu-privire-la-punerea-%C3%AEn-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2021.pdf


Opinia cetățenilor din orașul Florești - drumuri

Care sectoare de drum ar trebui reparate în 
mod prioritar?

str. Ștefan cel Mare

str. Vasile Lupu

str. Mihai Viteazul

str. Mihai Eminescu

Trotuarele din oraș
39%

43%

46%

50%

50%

53%

68%

80%

Îmbunătățirea frecvenței de circulație a 
transportului local

Actualizări ale indicatoarele rutiere

Dezvoltarea pistelor pentru bicicliști

Îmbunătățirea marcajului rutier

Modernizarea stațiilor de așteptare

Creșterea accesibilității pentru persoanele 
cu mobilitate redusă

Iluminarea trecerilor de pietoni

Reparația trotuarelor

Cum poate fi îmbunătățită rețeaua de transport?

Sursa: conform Chestionarului „Opinia cetățenilor din orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2021”



Opinia cetățenilor din orașul Florești - gospodărie

Care sectoare din oraș ar trebui iluminate în 
mod prioritar?

Esențial parcurile

Sectorul Centru

str. Mihai Viteazul

Str. Miron Costin

Ce alte probleme ar necesita mai multă 
atenție?

Câinii vagabonzi 

Situația în care se află stadionul 

Locurile de depozitare a deșeurilor

Amenajarea unor zone de agrement40%

54%

65%

71%

73%

74%

Extinderea rețelei de apă și 
canalizare

Amenajarea curților de bloc

Amenajarea terenurilor de joacă

Amenajarea parcurilor/altor spații 
publice pentru recreere

Extinderea iluminării stradale

Implementarea sistemului de sortare 
a deșeurilor

Cum ar putea și îmbunătățită situația în 
domeniul gospodăriei comunale?

Sursa: conform Chestionarului „Opinia cetățenilor din orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2021”



Opinia cetățenilor – grădinițe/tineret

Cum apreciați calitatea serviciilor 
oferite tinerilor din localitate?

44%

46%

56%

60%

61%

Modernizarea mobilierului

Creșterea numărului de grupe

Construcția de grădinițe noi

Reparația blocurilor sanitare

Îmbunătățirea alimentației 
pentru copiii

Ce acțiuni trebuie să fie prioritare în 
domeniul educației timpurii?

Sursa: conform Chestionarului „Opinia cetățenilor din orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2021”

Foarte bună
4%

Destul de bună
22%

Relativ bună
35%

Nu prea bună
23%

Deloc bună
16%



Expert-Grup

+373 22 929 994

str. A. Bernardazzi 45
MD-2012, Chișinău
Republica Moldova

info@expert-grup.org

IPRE

+373 22 788 978
+373 22 788 986
+373 22 788 989

str. București 90, of. 20
MD-2001, Chișinău
Republica Moldova

info@expert-grup.org


