
Republica Moldova                                                    Республика Молдова 
Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 
Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 

DECIZIE 

 

Din ____________ 2019                                                                       nr. 

 
 
   Cu privire la executarea bugetului  
   orăşenesc pentru anul 2019  
 

     În temeiul  art.14 alin.(2) lit n)  al Legii RM nr.436/2006 privind administraţia publică locală; 

art.31 alin.(3) al Legii RM nr. 397/2003 privind finanţele publice, Consiliul orăşănesc  

DECIDE: 

1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului orăşănesc Floreşti pentru anul 2019, la partea 

de venituri pe toate componentele şi la partea de cheltuieli pe toate componentele, rezultatul 

financiar fiind de 2 771 556,40 lei (raportul se anexează). 

2. Controul prezentei decizii se pune în sarcina comisiei din domeniul economic, buget şi finanţe. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  
Secretar interimar al Consiliului orăşănesc                                        Furdui Angela            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPORTUL DESPRE EXECUTAREA BUGETELUI  

 UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU  

2019 

PRIMĂRIA ORAŞULUI fLOREŞTI 

                                                                                                                                                                                                                                                           

I.Descrierea generală a executării bugetului 

        Pentu anul 2019 a fost aprobat bugetul la partea de venituri în sumă de 23 419 200 lei. Pe 
parcursul a fost efectuată modificarea în sumă totală de 586 300 lei, a fost efectuată corelarea conform 
deciziei nr.07/03 din 03.10.2019 în sumă de 422 100 lei, conform deciziei nr.09/06 din 29.11.2019 în 
sumă de 164 200 lei conform acestor modificări au fost majorate  191211 – transferurile curente 
primite cu destinaţie specială. 
 Partea de venituri pe parcursul 2019 a bugetului primăriei Floreşti fost realizată în sumă de 22 
246 351,33  lei, la nivel de 98.2%  fată de anul precedent, iar faşă de plan 92.7% 
         111110 ,,Impozitul pe venit retinut din salariu” a fost executată suma de 3 647 894,22 lei în 
proporţie de 101%, în comparaţie cu anul precedent, această înfluienţă o are cota împozitului pe venit 
care a fost stabilit pentru anul 2019 de 12% şi majorarile salariale. 
         111121 ,,Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/ achitat” a fost executată suma de 
139 558,41 lei , faţă de suma planificată 111 900 lei - la nivel de 143 %, fată de anul precedent s-a 
majorat cu 42 461,84 lei. 
          111124 ,,Impozitul pe venitul PF ce desfășoară activități în domeniul comerț” a fost 
executat la nivel de 152 % față de precizatul de 24 000 lei adică – 36 550 lei, la nivel de 150%  fată de 
anul 2018. 
          111125 ,,Impozitul pe venit PF în regim de taxi” a fost executat în sumă totală de  1200 lei, 
anul precetent perioada similară nu a fost înregistrat un astfel de impozit, acesta se datorează faptului 
că PF a achitat pntru activitatatea sa în regim de taxi. 
          111130 ,,Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare” - a fost executat în sumă de 13 565,59 lei în proporţie de 107%,  faţă de 
anului precedent s-a majorat cu 6544,81 lei. 
           113110 ,,Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricola cu excepţia gospodăriilor 
tărăneşti” - s-a executat în sumă de 9741,43 lei în proporţie de 65%  faţă de suma precizată de 15 000 
lei şi la nivel de 104%  fată de anul precedent. 
           113130 ,,Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă” - s-a executat 
în sumă de 20797.94 lei în proporţie de 106%  faţă de suma precizată de 19 600 lei, la nivel de 145%  
fată de anul precedent. 
           113210 ,,Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice” a fost executată suma 
de 77913.72 lei, în proporție de 77.3 % din planificatul de 100 000 lei la nivel de 79%  fată anul 
precedent. 
           113230 ,,Impozitul pe bunurile imobiliare ale PJ şi PF înregistrate în calitate de 
întreprinzător” a fost executată suma de 344 146.68 lei, la nivel de  115% faţă de precizatul 300 000 
lei, la nivel de 109%  fată de anul precedent. 
            113240 ,,Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de PF cetăţeni din valoarea estimativă 
a bunurilor,, s-a executat în sumă de 412 249.32 lei în proporţie de 108%  faţă de suma precizată de 
380 600 lei, la nivel de 103%  fată de anul precedent. 
       La compartimentul 114 ,,Impozitele şin taxele pentru mărfuri şi servicii” pentru 2019 a fost 
planificată suma de 4 296 600 lei, pe cînd suma executată a constituit 4 193 900.53 lei în proporţie de 
97 %, din care fac parte următoarele impozite şi taxe: 

- taxa de piaţă - s-a executat în sumă de 550 587 lei în proporţie de 71%  faţă de suma 
precizată de 772 700 lei, la nivel de 88%  fată de anul precedent.Nu s-a exectat suma în 
întregime deoarece agentii economici nu si-au onorat obligatiunile conform decizie privind 



taxele, şi achită nu pe toată suprafaţa ccalculată, pentru soluţionarea întrebării date au fost 
chemaţi si s-au discutat privind calcularea taxei date pentru a amite erorile pe viitor.. 

- taxa pentru amenajarea teritoriului s-a executat în sumă de 595 782,36 lei în proporţie 
de 97%  faţă de suma precizată de 610 500 lei, la nivel de 97%  fată de anul precedent, 
difernţa ne indică un numar mai mic de angajati pe teritoriului oraşului faţă de cel 
planificat. 

- taxa pentru prestarea serviciilorde transport auto s-a executat în sumă de 100 320 lei în 
proporţie de 108%  faţă de suma precizată de 92 700 lei, la nivel de 103%  fată de anul 
precedent. Această majorare de 7620 lei s-a datorat faptului, că în urma unui control la 
agentul posesor de transporturi s-a identificat că numărul acesta este mai mare faţă de 
unităţile planificate şi declarate înainte de aprobarea bugetului pentru anul 2019. 

- taxa pentru dispozitivele publicitare s-a executat în sumă de 95 791,29 lei în proporţie 
de 91%  faţă de suma precizată de 105 300 lei, , la nivel de 90%  fată de anul precedent. 
Diferenţa în executare de 9% s-a format din cauza că pe parcursul anului a fost arendata o 
suprafaţă mai mică (319,85 m 2) a dispozitivelor publicitare faţă de cea planificată (351,6 
m 2). 

- taxa de parcare s-a executat în sumă de 3 827 lei în proporţie de 71%  faţă de suma 
precizată de 5 400 lei, la nivel de 66%  fată de anul precedent. Diferenţa de 34 % constituie 
restanţa ramasă de achitat. 

- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări de servicii s-a executat în sumă de 2 002 
625,94 lei în proporţie de 105%  faţă de suma precizată de 1 900 000 lei, la nivel de 99%  
fată de anul precedent. Majorarea de 5 % constituie achitările agenţiilor noi care s-au 
înregistrat pe parcursul anului 2019 şi anume ÎI Cobîlaş Irina, SRL Golimp-Art, SRL 
Retail Grup Company, II Istrati Ion. 

- taxa pentru cazare s-a executat în sumă de 34 166,94  lei în proporţie de 341.7% faţă de 
suma precizată de 10 000 lei, la nivel de 268%  fată de anul precedent. Această majorare se 
datorează faptului că pe parcursul anului 2019 s-a înregistrat o întreprindere (SA Flor Far) 
care prestează servicii de cazare şi acest seriviciu a fost solicitat, însă celălat agent şi-a 
sistat activitate (I.I. Rotaru Oleg). 

- taxa pentru patenta de întreprinzător s-a executat în sumă de 810 800 lei în proporţie de 
101%  faţă de suma precizată de 800 000 lei, la nivel de 97%  fată de anul precedent.  

          La comartimentul 141 ,,Veniturile din proprietat” au o executare joasă de 66% suma 
executării fiind de 151033  lei faţă de suma planificată de 230300 lei, acestă executare scăzută a fost 
influienţată de executarea foarte mică a veniturilor din arenda terenurilor cu alta destinaţie decît cea 
agricolă care s-au executat în proporţie de 3%. E de menţionat că la acest compartiment PF nu au 
achitat arenda, pentru soluţionarea problemei au fost chemaţi, dar cu parere de rău majoritatea se află 
plecaţi şi nici pînă la moment nu au achitat.  Dobînzile şi alte plăţi încasate în bugetul local de nivelul 
I s-au executat în sumă de 69 621,37 – 75%. Aceasta reflectă suma dobînzii achitate de către SA 
Servicii Comunale Floresti pentru împrumutul încheiat ,,BERD”.  
        Un al compartiment de venituri este 142 ,,Venituri din vînzarea mărfurilor şi serviciilor” 
procentul executării fiind de 65% din suma executată de  977 624,28  faţă de suma planificaţă de 1 
498 300 lei, din această categorie fac parte: 

- plata pentru certificatele de urbanizm, autorizaţiile de construcţie s-a executat în sumă 
de 9400 lei în proporţie de 94 % faţă de suma precizată de 10 000 lei, motiv de micşorarea 
a taxei sunt solicitările diminuate pe parcursul anului 2019 a certificatelor.  

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată s-a executat în sumă de 709 356,32 lei în 
proporţie de 64 % faţă de suma precizată de 1 111 000 lei sunt în descreştere faţă de anul 
precedent, deoarece anul precedent la contul 142310 s-au transferat şi serviciile pentru 
încăperile arendate iar anul acestea serviciile sunt achitate la contul 142320 arenda 
patrimoniului. De asemnenea nu s-a executat suma din cauza frecvenţei la instituţiile din 
educaţia timpurie şi din cauza că acestea pe timp de vară au sesizat activitate pe o perioadă 
de pină la 50 zile 

- plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public s-a executat în sumă de 258 867,96 
lei în proporţie de 69 % faţă de suma precizată de 377 300 lei, acesta este în descreştere 



faţă de anul trecut deoarece nu se încasează plata pentru subsolul achitate din sediul 
primăriei (nu este întocmit contract şi se află în proces de judecată). 

La 143 ,,Amenzi şi sancţiuni” a fost planificaţă suma de 5 000, s-a exectat 1300,încasările sunt 
mici deoarece nu există formular tipizat şi autentificat al proceselor-verbale de aplicare a amenzilor 
sau sancţiunilor de către agenţii constatatori. 

Transferurile primite între bugetul de stat şi bugetele locale s-au executat în proporţie de 91%, 
din suma planificată de 13 371 800 lei din care fac parte: 

1. - 191211 ,,Transferuri curente primite cu destinaţie specială” s-a executat în sumă 8 661 
974,8 lei în proporţie de 88 % faţă de suma precizată de 9 814 300 lei, e de menţionat că celtuielile 
totale pe instituţiile din educaţia timpurie constituie 10 572 670 lei, dar  s-au finantat doar 8 661 000 
lei, diferenta s-a încasat de la MF din contul soldului de TDS din anii precedenţi, astfel încît la 
31.12.2019 soldul TDS să fie ,,0”. 

- 191212 ,,Transferuri curente primite cu destinaţie specială” s-a executat în sumă de 51300 lei în 
proporţie de 100 %. 
- 191216 ,,Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele 
locale pentru infrastructura drumurilor” s-au executat în proportie de 100% - 1 531 600 lei; 
- 191231 ,,Transferuri curente primite cu destinaţie generală” au fost executate la nivel de 100% 
din suma precizată de 1 221 400 lei; 
-191239 ,,Transferuri curente primite cu destinaţie generală” au fost executate la nivel de 100% 
din suma precizată de 753 200 lei. 
 

 E de menţionat că în anul 2019 au fost executate veniturile cu excepţia transferurilor cu 
destinaţie specială în sumă de 10 026,1 mii lei, iar pentru o comparare a executării veniturilor cu 
perioadele precedente este destinată schema următoare: 

Schema nr.1 
Dinamica veniturilor (excepţie TDS) pentru perioada 2016-2019 

mii lei 
 

 
 

Astfel veniturile totale pentru 2019 au înregistrat o creştere faţă de anii 2016 cu 9,4 %, 2017 – 
1,2% şi o descreştere faţă de anul 2018 cu 3,7 %. (La această analiză nu au fost utilizate datele cu 
privire la rata anuală a inflației sau evoluţia preţurilor pe perioadele indicate).  

 
Totadata au fost executate transferuri conform Schemei nr.2  
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Schemei nr.2 
 
Dinamica Transferurilor cu Destinaţie Specială pentru perioada 2016-2019  

mii lei 
 

 
 
În anul 2016 s-au executat transferuri 8253,7 mii lei, 2017 – 11490,9 mii lei, 2018 – 12244,6 

mii lei, 2019 - 12219,5 mii lei, astfel transferurile pentru anul 2019 sunt în creştere faţă de anii 2016 – 
48 %, 2017 – 6,3% şi descreştere faţă de anul 2018 cu 0,2%. E de menţionat că în compararea cu 
perioadele precedente (2017,2018)  în anul 2019 nu au fost înregistrate alte tipuri de transferuri decît 
cele planificate. 
 

II. Descrierea generală cu privire la executarea cheltuielilor 
    Partea de cheltuieli a fost aprobată în sumă de 18 268 200 lei. 
 Planul precizat s-a modificat în urma alocării adăugătoare a mijlocelor din soldul disponibil la data 
de  01.01.2019 în baza următoarelor decizii: 
 nr. 01/02 din 18.01.2019 în sumă totală de 546070 lei; 
  nr. 02/01 din 03.04.2019 2019 în sumă totală de 1652800 lei cu executare parţială de 593 300 

lei; 
 nr. 04/06 din 23.05.2019 2019 în sumă totală de 1101500 ei; 
Conform Deciziilor Aprobate de către Consiliul orăşănesc Floreşti din soldul disponibil la situaţia 
de 01.01.2019 au fost modificate alocaţiile următoarelor instituţii: 
 Aparatul primarului, aprovizionarea cu apă în sumă de 728 350 lei; 
 Aparatul primarului, dezvoltarea drumurilor în sumă de 938 400 lei; 
 Aparatul primarului, exercitarea guvernării în sumă de 612 433,70 lei (serviciul de suport, 

contabilitatea centralizată, conselieri); 
 Grădiniţa nr. 7 în sumă de 429 400 lei; 
 Grădiniţa nr. 2 în sumă de 76 400 lei 
 Grădiniţa nr. 9 în sumă de 173 700 lei 
 Biblioteca în sumă de 347 000 lei; 
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 Casa de cultură în sumă de 246 700 lei; 
 Stadionul în sumă de 113 300 lei; 

      Pe parcursul anului 2019 pentru o activitate mai eficientă a instituţiilor subordonate au fost 
efectuate 20  modificari în baza dispoziţiei primarului, unde au fost modificate alocaţiile bugetare 
conform necesităţilor parvenite pentru a nu forma datorii cu termen expirat.  
          Cheltuielile totale pe Primăria Floreşti sunt executate în – 16 815 971,20 lei.  Planul a fost 
împlinit cu 90%. Cheltuielile efective în aceasta perioada de gestiune constituie 21 857 037,9 lei, ceea 
ce reprezinta 117% din suma precizata, iar cheltuielile pe perioada anului 2018 au fost îndeplinite în 
sumă de 14 265 833,48 lei mai mari decît 2019 cu 2 550 137,72 lei.Această majorare se datorează în 
mare parte de majorările salariale conform legii 270.   
          Cheltuielile pentru retribuirea muncii s-au executat 7 872 404,53 lei, fiind precizata suma de 8 
094 800 lei 97%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 7 913 670,08 mii  lei, 
reprezentind 98% fata de suma precizata pentru retribuirea muncii, această majorare este influienţata 
de implementarea legii 270 privind sistemul unic de salarizare. Datoria la salariu este de 684 709,9 
mii lei, ceea ce reprezinta salariu calculat pentru luna decembrie 2019.   
      Contributiile şi primele de asigurări obligatorii au fost precizate în suma de 2 230,3 mii lei, dar s-
au executat 2 164,3 mii lei 97%. Cheltuielile efective constituie 2 173,9 mii lei si reprezinta 97% din 
suma precizata pe 2019. Datoriile creditoare la acest articol constituie 131,7 mii lei.  
        Cheltuielile privind utilizarea stocurilor de materiale acestea sunt în sumă de 2 426,2 mii lei, în 
categoria dată fac parte cheltuielile privind utilizarea combustibilui, utilizarea pieselor de shimb, 
produselor alimentare, medicamentelor, materilelor didactice, moaterialelor de uz gospodaresc, 
materialelor de constructie. 
          Cheltuielile privind uzura sunt în sumă de 2 343,6 mii lei, din categoria dată fac parte 
cheltuielile privind uzura: clădirilor, construcţiilor speciale,maşinelor şi utilajelor, mijloacelor de 
transport, uneltelor şi inventarului gospodăresc.  
      Pentru dobînzi achitate pentru împrumuturi a fost planificată suma de 92 000 lei, fiind executaţi 69 
632,87 lei la nivel de 76%. 
      Pentru prestaţii sociale a fost planificată suma de 503 300 lei din care suma alocată din fondul de 
rezervă a fost de 160700  lei, diferenţa 342 620  constituie planul pentru prestaţiile de asigurări sociale 
şi compesaţii cadrelor didactice, din suma totală s-a executat 482 471,87 lei, cheltuielile efective 
reprezinta -485091,57  – 96 % din suma precizata.  

Alte cheltuieli au fost executate în sumă de 116 669,89 lei, iar cheltuielile efective constituie 
111 819,89 lei. 

Activele nefinanciare au fost executate în raport de precizat de 74 %. Mijloacele fixe  pentru 
aceasta perioada au fost precizate în sumă 5 563 330 lei, dar s-au executat 4 556 301,26 lei 82%.  

Stocurile şi materialele circulante au fost precizate in suma de 3 590 730 lei, s-au executat 2 
337 717,86  lei 65%. Suma datorată furnizorilor constituie 76658,26 lei 

Pentru o analiză mai detaliată este destinat tabelul de mai jos 
Tabelul nr. 1 

Analiza veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2019 

Denumire Cod Aprobat 
Precizat pe 

an 
Executat anul 

curent 

Executat 
față de 

precizat 

Executat anul curent 
față de precedent 

în %% devieri  +/- în %% 

I. VENITURI 1 23 419 200,00 24 005 500,00 22 246 351,23 92.67 -407 661,41 98.2 

Impozite si taxe 11 8 900 100,00 8 900 100,00 8 897 518,84 99.97 27 255,97 100.31 

Impozite pe venit 111 3 783 500,00 3 783 500,00 3 838 768,22 101.46 115 273,30 103.1 
Impozit pe venitul retinut din 
salariu 111110 3 637 600,00 3 637 600,00 3 647 894,22 100.28 57 959,50 101.61 
Impozit pe venitul PF spre 
plata/achitat 111121 111 900,00 111 900,00 139 558,41 124.72 42 461,84 143.73 
Imp pe ven PF ce desf activ ind in 
domen comert 111124 24 000,00 24 000,00 36 550,00 152.29 12 669,96 153.06 



Impozitul pe venit PF in regim de 
taxi 111125 0,00 0,00 1 200,00 0 1 200,00 0 
Impozit pe venitul aferent 
operatiunilor de predar 111130 10 000,00 10 000,00 13 565,59 135.66 982,00 107.8 

Impozite pe proprietate 113 820 000,00 820 000,00 864 850,09 105.47 23 656,55 102.81 
Impozitul funciar pe terenurile cu 
destinatie agri 113110 15 000,00 15 000,00 9 741,43 64.94 384,81 104.11 
Impozitul funciar pe terenurile cu 
alt? destinatie 113130 19 600,00 19 600,00 20 797,94 106.11 6 544,81 145.92 
Impozitul funciar incasat de la 
persoane fizice 113140 4 800,00 4 800,00 0,00 0 -5 417,34 0 
Impozitul pe bunurile imobiliare 
ale persoanelor j 113210 100 000,00 100 000,00 77 913,72 77.91 -20 776,82 78.95 
Impozitul pe bunuri imobiliare 
achitat de persoane 113230 300 000,00 300 000,00 344 146,68 114.72 29 485,29 109.37 
Impozitul pe bunurile imobiliare 
achitat de catre 113240 380 600,00 380 600,00 412 249,32 108.32 13 858,36 103.48 
Impozit privat incasat in BL de 
nivelul I 113313 0,00 0,00 1,00 0 -422,56 0.24 
Impozite si taxe pe marfuri si 
servicii 114 4 296 600,00 4 296 600,00 4 193 900,53 97.61 -111 673,88 97.41 

Taxa de piata 114411 772 700,00 772 700,00 550 587,00 71.25 -76 303,14 87.83 
Taxa pentru amenajarea 
teritoriului 114412 610 500,00 610 500,00 595 782,36 97.59 -17 044,22 97.22 
Taxa pentru prestarea serviciilor 
de transport 114413 92 700,00 92 700,00 100 320,00 108.22 2 958,65 103.04 
Taxa pentru dispozitivele 
publicitare 114415 105 300,00 105 300,00 95 791,29 90.97 -10 286,38 90.3 

Taxa pentru parcare 114416 5 400,00 5 400,00 3 827,00 70.87 -2 005,28 65.62 

Taxa pentru unitatile comerciale 114418 1 900 000,00 1 900 000,00 2 002 625,94 105.4 -10 528,53 99.48 

Taxa pentru cazare 114421 10 000,00 10 000,00 34 166,94 >200 21 440,02 >200 
Taxa pentru patenta de 
intreprinzinzator 114522 800 000,00 800 000,00 810 800,00 101.35 -19 905,00 97.6 

Alte venituri 14 1 733 600,00 1 733 600,00 1 129 357,59 65.15 -409 821,74 73.37 

Venituri din proprietate 141 230 300,00 230 300,00 151 033,31 65.58 -43 274,02 77.73 
Dobinzi si alte plati incasate la 
imprumuturile ac 141143 92 000,00 92 000,00 69 621,37 75.68 4 883,18 107.54 
Arenda teren cu destin agric 
incasata in BL 1 141522 102 900,00 102 900,00 80 419,20 78.15 -44 114,71 64.58 
Ven de la aren teren cu al destin 
decit cea agric 141533 35 400,00 35 400,00 992,74 2.8 -4 042,49 19.72 
Venituri din vinzarea marfurilor si 
serviciilor 142 1 498 300,00 1 498 300,00 977 624,28 65.25 -366 059,92 72.76 
Taxa de organizare a licitatiilor si 
loteriilor 142211 0,00 0,00 0,00 0 -3 200,00 0 
Plata pentru certificatele de 
urbanism BL1 142215 10 000,00 10 000,00 9 400,00 94 -700,00 93.07 
Mij incas in BLI in legat cu excl 
teren din circ 142249 0,00 0,00 0,00 0 -234 009,00 0 
Incasari de la prestarea serviciilor 
cu plata 142310 1 111 000,00 1 111 000,00 709 356,32 63.85 -1 591,56 99.78 
Plata pentru locatiunea bun 
patrimoniului publ 142320 377 300,00 377 300,00 258 867,96 68.61 -126 559,36 67.16 

Amenzi si sanctiuni 143 5 000,00 5 000,00 1 300,00 26 400,00 144.44 
Amenzi si sanctiuni 
contraventional incasata in bl 143130 5 000,00 5 000,00 1 300,00 26 400,00 144.44 



Alte venituri si venituri 
neidentificate 145 0,00 0,00 -600,00 0 -887,80 -208.48 
Alte venituri incasate in bugetele 
locale de nivel 145142 0,00 0,00 -600,00 0 -887,80 -208.48 

Transferuri primite in cadrul BPN 19 12 785 500,00 13 371 800,00 12 219 474,80 91.38 -25 095,64 99.8 
Transferuri primite intre bugetul 
de stat si buget 191 12 785 500,00 13 371 800,00 12 219 474,80 91.38 389 601,78 103.29 
Transferuri curente primite cu 
destinatie speciala 191211 9 228 000,00 9 814 300,00 8 661 974,80 88.26 187 074,80 102.21 
Transferuri curente primite cu 
destinatie speciala 191212 51 300,00 51 300,00 51 300,00 100 6 914,78 115.58 
Alte trans.curen.prim.cu 
des.sp.int.BS si BL niv.I 191215 0,00 0,00 0,00 0 -19 818,28 0 
Transferuri curent dest intre bs si 
bl niv1 drum 191216 1 531 600,00 1 531 600,00 1 531 600,00 100 35 320,07 102.36 
Transferuri capitale primite cu 
destinatie special 191220 0,00 0,00 0,00 0 -199 971,00 0 
Transferuri curente primite cu 
destinatie generala 191231 1 221 400,00 1 221 400,00 1 221 400,00 100 155 200,00 114.56 
Transferuri curente primite cu 
destinatie generala 191239 753 200,00 753 200,00 753 200,00 100 753 200,00 0 

II. CHELTUIELI 2 18 268 200,00 18 712 890,00 16 815 971,20 89.86 2 550 137,72 117.88 

Cheltuieli personal 21 8 508 400,00 10 325 100,00 10 036 676,08 97.21 2 936 298,48 141.35 

Remunerarea muncii 211 6 723 900,00 8 094 800,00 7 872 404,53 97.25 2 264 004,37 140.37 
Remunerarea muncii angajatilor 
conform statelor 211180 6 723 900,00 8 094 800,00 7 872 404,53 97.25 2 264 004,37 140.37 
Contributii si prime de asigurari 
obligatorii 212 1 784 500,00 2 230 300,00 2 164 271,55 97.04 672 294,11 145.06 
Contributii de asigurari sociale de 
stat obligat 2121 1 481 800,00 1 864 700,00 1 810 513,27 97.09 570 979,10 146.06 
Contributii de asigurari sociale de 
stat obligator 212100 1 481 800,00 1 864 700,00 1 810 513,27 97.09 570 979,10 146.06 
Prime de asigurare obligatorie de 
asistenta medica 2122 302 700,00 365 600,00 353 758,28 96.76 101 315,01 140.13 
Prime de asigurare obligatorie de 
asistenta medic 212210 302 700,00 365 600,00 353 758,28 96.76 101 315,01 140.13 

Bunuri si servicii 22 9 078 200,00 7 324 870,00 6 110 520,49 83.42 -607 936,47 90.95 

Servicii 222 9 078 200,00 7 324 870,00 6 110 520,49 83.42 -607 936,47 90.95 

Energie electrica 222110 703 700,00 703 850,00 495 555,03 70.41 20 112,94 104.23 

Gaze 222120 1 137 800,00 1 137 800,00 771 292,38 67.79 -160 209,84 82.8 

Energie termica 222130 255 000,00 261 970,00 253 572,00 96.79 11 899,80 104.92 

Apa si canalizare 222140 315 000,00 316 460,00 275 929,28 87.19 -18 916,59 93.58 

Alte servicii comunale 222190 34 800,00 29 460,00 15 087,60 51.21 3 304,80 128.05 
Servicii informationale si de 
telecomunicatii 2222 84 300,00 84 300,00 58 758,58 69.7 5 647,44 110.63 

Servicii informationale 222210 47 200,00 47 200,00 38 149,00 80.82 5 413,03 116.54 

Servicii de telecomunicatii 222220 37 100,00 37 100,00 20 609,58 55.55 234,41 101.15 

Servicii de locatiune 222300 0,00 27 440,00 7 261,80 26.46 7 261,80 0 

Servicii de transport 222400 50 000,00 60 592,00 57 894,20 95.55 6 550,75 112.76 



Servicii de reparatii curente 222500 2 427 800,00 638 800,00 566 881,04 88.74 -280 025,37 66.94 

Formare profesionala 222600 35 400,00 32 100,00 12 848,60 40.03 -8 202,20 61.04 
Deplasari de serviciu in interiorul 
tarii 222710 10 200,00 8 810,00 3 171,80 36 865,32 137.52 

Deplasari de serviciu peste hotare 222720 70 000,00 68 800,00 0,00 0 -13 887,36 0 

Servicii editoriale 222910 8 000,00 4 428,00 0,00 0 0,00 0 

Servicii de paza 222940 48 000,00 48 000,00 34 535,40 71.95 0,00 100 

Servicii judiciare garantata de stat 222950 0,00 0,00 0,00 0 -3 500,00 0 
Servicii postale si distrib.drep. 
sociale 222980 35 600,00 42 460,00 40 624,66 95.68 10 280,09 133.88 

Servicii neatribuite altor aliniate 222990 3 862 600,00 3 859 600,00 3 517 108,12 91.13 -189 118,05 94.9 

Dobinzi 24 92 000,00 92 000,00 69 632,87 75.69 -1 654,33 97.68 
Dobinzi la imprumuturlile altor 
nivele ale sist 243 92 000,00 92 000,00 69 632,87 75.69 -1 654,33 97.68 
Dobinzi achit pentru imprum 
contrac bug alt nivel 243200 92 000,00 92 000,00 69 632,87 75.69 -1 654,33 97.68 

Prestatii sociale 27 122 000,00 503 320,00 482 471,87 95.86 272 012,43 >200 

Prestatii de asistenta sociala 272 76 000,00 237 700,00 236 700,00 99.58 59 100,00 133.28 

Compensatii 272500 76 000,00 77 000,00 76 000,00 98.7 76 000,00 0 

Ajutoare banesti 272600 0,00 160 700,00 160 700,00 100 -16 900,00 90.48 

Prestatii sociale ale angajatorilor 273 46 000,00 265 620,00 245 771,87 92.53 212 912,43 >200 
Indemnizatii la incetarea actiunii 
contract 273200 0,00 5 280,00 5 263,21 99.68 5 263,21 0 
Indemn pt incapacitatea temp de 
munca 273500 46 000,00 46 640,00 26 810,50 57.48 -6 048,94 81.59 
Achitarea indemn alesului local la 
expir 273600 0,00 213 700,00 213 698,16 100 213 698,16 0 

Alte cheltuieli 28 467 600,00 467 600,00 116 669,89 24.95 -47 737,39 70.96 

Alte cheltuieli curente 281 467 600,00 467 600,00 116 669,89 24.95 -47 737,39 70.96 
Alte cheltuieli in baza de 
contracte cu PF 281600 0,00 5 700,00 0,00 0 -78 242,29 0 

Alte cheltuieli curente 281900 467 600,00 461 900,00 116 669,89 25.26 37 504,90 147.38 

III. ACTIVE NEFINANCIARE 3 5 151 000,00 9 154 060,00 6 798 635,04 74.27 1 011 597,48 117.48 

Mijloace fixe 31 1 517 500,00 5 563 330,00 4 556 301,26 81.9 1 190 998,06 135.39 

Cladiri 311 500 000,00 514 390,00 276 197,46 53.69 -565 608,75 32.81 

Procurarea cladirilor 311110 200 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0 

Reparatii capitale ale cladirilor 311120 300 000,00 514 390,00 276 197,46 53.69 -565 608,75 32.81 

Constructii speciale 312 0,00 2 917 000,00 2 416 564,28 82.84 697 221,45 140.55 

Procurarea constructiilor speciale 312110 0,00 29 000,00 28 568,00 98.51 -171 403,00 14.29 
Reparatii capitale ale 
constructiilor speciale 312120 0,00 2 888 000,00 2 387 996,28 82.69 868 624,45 157.17 



Instalatii de transmisie 313 400 000,00 835 349,00 832 937,91 99.71 396 894,18 191.02 
Reparatii capitale ale instalatiilor 
de transmisie 313120 400 000,00 835 349,00 832 937,91 99.71 396 894,18 191.02 

Masini si utilaje 314 161 100,00 194 800,00 172 916,47 88.77 68 163,47 165.07 

Procurarea masinilor si utilajelor 314110 161 100,00 194 800,00 172 916,47 88.77 68 163,47 165.07 
Unelte si scule, inventar de 
producere si gospodar 316 94 400,00 744 390,00 585 502,00 78.66 448 620,68 >200 
Procurarea uneltelor si sculelor, 
inventarului de 316110 94 400,00 744 390,00 585 502,00 78.66 448 620,68 >200 

Alte mijloace fixe 318 362 000,00 357 401,00 272 183,14 76.16 231 903,14 >200 

Procurarea altor mijloace fixe 318110 362 000,00 357 400,00 272 183,14 76.16 231 903,14 >200 
Reparatii capitale ale altor 
mijloace fixe 318120 0,00 1,00 0,00 0 0,00 0 

Stocuri de materiale circulante 33 3 633 500,00 3 590 730,00 2 337 717,86 65.1 -97 516,50 96 
Combustibil, carburanti si 
lubrifianti 331 69 200,00 69 200,00 61 320,04 88.61 6 760,66 112.39 
Procurarea combustibilului, 
carburant lubrifiant 331110 69 200,00 69 200,00 61 470,04 88.83 6 910,66 112.67 
Realizarea combustibilului, 
carburantilor 331210 0,00 0,00 -150,00 0 -150,00 0 

Piese de schimb 332 20 000,00 20 000,00 8 430,00 42.15 -1 050,00 88.92 

Procurarea pieselor de schimb 332110 20 000,00 20 000,00 8 430,00 42.15 -1 050,00 88.92 

Produse alimentare 333 3 235 300,00 3 110 300,00 1 984 824,00 63.81 -77 901,66 96.22 

Procurarea produselor alimentare 333110 3 235 300,00 3 110 300,00 1 984 824,00 63.81 -77 901,66 96.22 

Medicamente si materiale sanitare 334 12 000,00 8 350,00 0,00 0 -2 161,94 0 
Procurarea medicamentelor ?i 
materialelor sanitare 334110 12 000,00 8 350,00 0,00 0 -2 161,94 0 
Materiale de uz gospodaresc si 
rechizite de birou 336 133 800,00 131 480,00 101 596,82 77.27 -23 479,18 81.23 
Procurarea materialelor de uz 
gospodaresc si rechi 336110 133 800,00 131 480,00 102 108,32 77.66 -22 967,68 81.64 
Realizarea materialelor de uz 
gospodaresc si rechi 336210 0,00 0,00 -511,50 0 -511,50 0 

Materiale de constructie 337 40 000,00 42 160,00 27 509,60 65.25 -21 343,70 56.31 
Procurarea materialelor de 
constructie 337110 40 000,00 42 160,00 27 509,60 65.25 -21 343,70 56.31 
Accesorii de pat, imbracaminte, 
incaltaminte 338 0,00 18 660,00 14 630,00 78.4 14 630,00 0 
Procurarea accesorilor de pat, 
imbracamint, incalt 338110 0,00 18 660,00 14 630,00 78.4 14 630,00 0 

Alte materiale 339 123 200,00 190 580,00 139 407,40 73.15 7 029,32 105.31 

Procurarea altor materiale 339110 123 200,00 190 580,00 139 407,40 73.15 7 029,32 105.31 

Active neproductive 37 0,00 0,00 -95 384,08 0 -81 884,08 >200 

Terenuri 371 0,00 0,00 -95 384,08 0 -81 884,08 >200 

Realizarea terenurilor 371210 0,00 0,00 -95 384,08 0 -81 884,08 >200 

V. SOLD BUGETAR   0,00 -3 861 450,00 -1 368 255,01 35.43 -3 969 396,61 -52.6 



VI. SURSELE DE 
FINANȚARE   0,00 3 861 450,00 1 368 255,01 35.43 3 969 396,61 -52.6 

VII. ACTIVE FINANCIARE 4 684 600,00 684 600,00 520 166,22 75.98 -121 478,96 81.07 

Creante interne 41 0,00 0,00 93,44 0 -42 432,93 0.22 
Actiuni si alte forme de 
participare in capital 415 0,00 0,00 93,44 0 -42 432,93 0.22 
Vinzarea apartamentelor catre 
cetateni 415240 0,00 0,00 93,44 0 -42 432,93 0.22 
Imprumut recredit interne instit 
nefin si financ 47 684 600,00 684 600,00 520 072,78 75.97 -79 046,03 86.81 
Rambursarea imprumuturilor 
recreditate institutiil 471320 684 600,00 684 600,00 520 072,78 75.97 -79 046,03 86.81 

VIII. DATORII 5 -684 600,00 -684 600,00 -521 043,81 76.11 665 797,57 43.9 
Imprumuturi recreditate interne 
intre bugete 56 -684 600,00 -684 600,00 -521 043,81 76.11 665 797,57 43.9 
Rambursarea imprumutului 
recreditat intre bugetele 563120 -684 600,00 -684 600,00 -521 043,81 76.11 665 797,57 43.9 
IX MODIFICAREA 
SOLDULUI DE MIJLOACE 
BANESTI 90 0,00 3 861 450,00 1 369 132,60 107.23 3 425 078,00 198.62 
Sold de mijloace banesti la 
inceputul perioadei 91 0,00 4 140 689,00 4 140 689,00 100 

  Corectarea soldului de mijloace 
banesti 92 0,00 0,00 -0,00 0 

  Sold de mijloace banesti la 
sfirsitul perioadei 93 0,00 0,00 -2 771 556,40 0 

     Efectuînd analiza cheltuielilor pentru perioada 2016-2019 se observă o creştere esenţială a 
cheltuielior privind retribuirea muncii pentru  anul 2019 si anume o creştere faţă de 2018 – 41,4 %, 
2017 – 43,3%, 2016 – 46,2%, această creştere se datorează implementării Legii RM 270 privind 
sistemul unic de salarizare. 
Analiza cheltuielior pe fiecare tip în parte se reflectă în Schema nr.3 de mai jos: 

Schema nr.3 
Analiza pe tipuri de cheltuieli pentru perioada 2016 – 2019 

mii lei 

 
În total      14375,6 mii lei           15485,4 mii lei              14265,1 mii lei              16816 mii lei 
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Activele nefinanciare pe parcursul anului 2019 au înregistrat o creştere faţă de 2018 cu 18,9 %, 

2017 cu 50,2%, 2016 cu 189,6%, din care 4556,3 mii lei au fost destinaţi pentru reparaţii capitale şi 
procurări de mijloace fixe. 

Dinamica detaliată se reflectă în schema nr.4 de mai jos: 
Schema nr.4 

 
Evoluţia achiziţionărilor de active nefinanciare pentru perioadele  2016 – 2019 

 
mii lei 

 
 

Descrierea privind la executarea cheltuielilor pe tipuri de activităţi 
 
Autorităţi legislative şi executive 0111 

          Cheltuielile s-au executat 2 927 179,68 lei, fiind precizata suma de 3 871 400 lei. Cheltuielile 
efective constituie 4 233 732,46 lei, reprezentind 109% fata de suma precizata. Datoria creditoare este 
de 174138,8 lei, iar  ceea debitoare este de  33989,01 lei. 

Mijloacele fixe  pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 545 500 lei, din care s-au 
executat 250 973,29  la nivel de (46%).  

Stocurile şi materialele circulante au fost precizate in suma de 169 200 lei, s-au executat 116 
634,36 lei la nivel de 69%. La categoria de stocuri datoria creditoare este de 4998,35 lei. 
     Activitatea consiliilor locale – 0102 Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 297 100 lei din care 
83400 (281900), 213 700 (273600), iar executatul este de 267 298,16 lei, planul  s-a împlinit cu 90%, 
sa achitat îndemnizaţiilor unică aleşilor locali – 213 698,16..  

 
 
Activitatea P3 – 00005 ,,Activitatea executivelor locale,,  
Pentru retribuirea muncii s-au executat 1 126 926,96 lei, fiind precizata suma de 1 261 400 lei. 

Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 1 145 502,09 lei, reprezentind 91% fata de suma 
precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 92 484,68 lei, ceea ce reprezinta salariu 
calculat pentru luna decembrie 2019.  

Contributiile de asigurari de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenta 
medicala pentru aceasta perioada au fost precizate în sumă de 344 900 lei, dar s-au executat 308 910 
lei. Cheltuielile efective constituie  314 247 lei 68%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 21 
271,48 lei. 
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Plata serviciilor a fost precizată in suma de 458070 lei, s-au executat 207283,78 lei 45%, iar 
cheltuielile efective constituie 208717,35 lei 46%, datoriea creditoare constituie 12759,5 lei, debitoare 
185,0 lei. Nivelul mic de executarea se datorează faptului că în legătură cu anotimpul cald din această 
iarnă s-au redus cheltuielile de energie electrică, gaz. De asemenea nu s-au utilizat sursele pentru 
deplasările peste hotare deoarece nu au fost acceptate de consiliu, nu s-au executat sursele pentru 
EKO 222990 care a fost planificate pentru întocmirea avizelor, dar aceste au fost expediate direct de 
la  Chişinău în legătură cu sistematizarea informaţiei, nu s-au utilizat toate sursele planificate la ECO 
281900 destinate primirii a 2 delegatiei de copii, care înşă s-au prezentat doar una.   

Pentru cheltuielile privind prestaţiile sociale a fost precizata suma de 12430 lei, s-au executat 
10592,99 lei 85%, cheltuielile efctive sunt la acelaşi nivel. 

Cheltuielile privind utilizarea stocurilor de materiale constituie 103302,16 lei. 
Cheltuielile privind uzura mijloacelor fixe au fost calculate în sumă de 350 207,25 lei 
 Mijloacele fixe  pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 545 500 lei, suma 

executată constituind 167 057,29 lei 31%, care au fost utilizaţi pentru procurarea tehnicii de calcul, 
instrumentrlor de uz gospodăresc. E de menţionat că la acest capitol a fost planificată reparaţia 
capitală în sumă de 171 000 lei, dar care nu a fost efectuată. 

Stocurile şi materialele circulante au fost precizate in suma de 139200 lei, s-au executat 106 
016,36 lei 76%, au fost utilizaţi pentru procurarea combustibilului, rechizitelor, altor materiale şi altor 
materiale.  

 
 
Activitatea P3 – 00009 ,,Servicii de suport,,  
Pentru retribuirea muncii s-au executat 268 499,17 lei, fiind precizata suma de 269 900 lei 

99,5%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 269 103,66 lei, reprezentind 99,7% fata de 
suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 25 283 lei, ceea ce reprezinta 
salariu calculat pentru luna decembrie.  

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate in suma 
de 62 100 lei, dar s-au executat 61 754,86 lei 99,4%. Cheltuielile efective constituie 61 893,91 lei 
99,7%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 5815,11 lei. 

Primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala pentru aceasta perioada au fost precizate 
in suma 12 200 lei, dar s-au executat 12 082,55 lei – 99%, la acelaşi nivel au fost indeplinite şi 
cheltuielile efective. 

Plata serviciilor a fost precizată în suma de 205600 lei, s-au executat 104 098,14 lei 51%, iar 
cheltuielile efective constituie 106 118,17 lei 52%. Datoriea creitoare şi debitoare nu s-a înregistrat. 
La cauza neexecutării de 49% a cotribuit energia electrică 0,6% deoarece nu s-a utilizat energia 
electrică la grădiniţa nr.8 se utilizează un consum foarte mic necesar pentru serviciile de pază. 

Pentru cheltuielile privind prestaţiile sociale a fost precizata suma de 4000 lei, s-au executat 
503,11 lei 12% la acelasi nivel ca şi cheltuielile efective.  

Stocurile şi materialele circulante au fost precizate in suma de 30000 lei, s-au executat 10618 
lei 35%.  

 
Activitatea P3 – 00060 ,,Deservirea centralizată ,,  
Pentru retribuirea muncii s-au executat 111 530,95 lei, fiind precizata suma de 116 100 lei 

96%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 111 204,72 lei, reprezentind 99,7% fata de 
suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 9119 lei, ceea ce reprezinta salariu 
calculat pentru luna decembrie 2019.  

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate in suma 
de 26700 lei, dar s-au executat 25 577,08  lei 96%. Cheltuielile efective constituie 25577,08. Datoriile 
creditoare la acest articol constituie 2097,37 lei. 

Primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala pentru aceasta perioada au fost precizate 
in suma 5200 lei, dar s-au executat 5004,24 lei – 96%, la acelaşi nivel au fost indeplinite şi cheltuielile 
efective. 

Pentru cheltuielile privind prestaţiile sociale a fost precizata suma de 1000 lei care însă nu a 
fost executată.  

 



Serviciul datoriei intrne 0171 
Cheltuieli total aprobate în buget sunt de 92 000 lei, iar executatul este de 69 632,87 lei. 
 
Servicii de pompieri şi salvatori 0321 
La această activitate a fost înregistrată procurarea unei maşini cu presiuni înalte acordate din 

fondul de rezervă pentru Serviciul de Situaţii Excepţionale în sumă de 14 800 lei. 
 
Servicii generale economice şi comerciale 0411 
Pe parcursul anului a fost relizat un teren în sumă de 95 384,08 lei, a fost vindut lemnul obţinul 

în urma casării scaunelor (grădiniţa nr.7) în sumă de 150 lei, au fost realizate borcane procurate cu 
produse alimentare în sumă de 511,5 lei.  
           
            Transport rutier – 0451 
   Pentru acestă categorie a fost planificată suma 3 791 200 lei, sa executat 3 053 718,08 procentul de 
executare fiind de 80%, cheltuielile efctive fiind aceleaşi. Neexecutatrea de 20% a avut loc deoarece 
nu s-au efectuat toate lucrările privind prestarea altor sevicii fiindcă acesta prevăndeau şi alte lucrări 
suplimentare.  
     La categoria mijloace fixe a fost precizată suma de 2 888 000 fiind executată 2 387 996,28 lei care 
au fost destinaţi reparaţiilor capitale a drumurilor şi anume s-a reparat capital bul. Victoriei.  

 
Alte servicii de stat cu destinaţie generală 0169 – Gestionarea fondului de rezervă şi de 

intervenţie 0802 
Cheltuieli total aprobate în buget sunt de 234200 lei, iar precizatul este de 160700 lei. Din 

fondul de rezervă au fost alocaţi bani conform deciziei nr.01/03 18.01.2019 pentru ajutoare băneşti în 
sumă de 35000, decizia nr.04/19 din 23.05.2019 – 55800 lei, din care 5600 au fost reîntorşi la bancă 
deoarece nu au fost ridicaţi de persoanele vulnerabile, decizia nr. 05/28 din 20.08.2019 – 75500, 
14800 s-a procurat o maşină de presiune înaltă pentru Situaţii excepţionale Florşti. Soldul 
nevalorificat este de 58700 lei. 
            

Dezvoltare comunală şi amenajare 0620 –  Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi 
serviciilor comunale 7502  

Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 3 350 000 lei, iar executatul este de 3 229 310,38 – 
96%. Cheltuielile efective sunt la acelaşi nivel. Neîndiplinirea de 4% a fost cauzată din cauza  
neîndeplinire a contractului de dezapezire din cauza lipsei zăpezii. 

Cheltuielile efective privind serviciile de amenajare a oraşului inclusiv serviciile de amenajare, 
serviciile de înverzire, serviciile de evacuarea deşeurilor – 2 997 315,24 lei sunt la acelaşi nivel cu 
executatul şi la nivel de 98% faţă de precizat. 

Cheltuielile privind uzura s-au calculat în sumă de 610 299,54 lei. 
Cheltuielile privind casarea  - 94 079,53 lei ceia ce constituie suma tomberoanelor deteriorate 

pe parcursul anului. 
 
Aprovizionarea cu apă – 0630  
La acest compartiment a fost precizată suma de 528 350 lei, care a fost alocată din soldul 

disponibil la 01.01.2019 la compartimentul de reparaţii capitale. 
 
Iluminarea străzilor – 0640  

        Cheltuielile planificate la acest copartiment  - 820 000 lei, suma executată şi efectivă fiind de 672 
950,16 lei – 82 %. Neîndiplinirea de 18% a fost cauzată din neutilizării a energiei electrice şi 
mijloacelor rămase de 93,0 mii lei la extinderea reţelei de iluminare. 
     Serviciile au fost planificate  în sumă de 480000 lei suma executării constituie 365 330,84 lei în 
proporţie de 76%, iar cheltuielile efective – 378 588,59 lei în proporţie de 79% faţă de planul precizat, 
datoria creditoare este de 26 187,37  lei ce reprezintă consumul de energie pentru luna decembrie 
2019. 
   Cheltuielile privin uzura instalaţiilor de transmisie constituie 9 341,13 lei. 



   Pe parcusul anului s-a extins reteaua de iluminare stradală fiind utilizată suma de 304 619, 32 lei, iar 
pentru procurarea materialelor s-a utilizat suma de 3000 lei. 
 

Servicii în domeniul culturii 0820 – Dezvoltarea culturii 8502  
Activitatea P3 – 00231 ,,Servicii de bibliotecă,,  
Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 1 162 900 lei, iar executatul este de 1 068 372,15 

lei, planul s-a împlinit cu 92%. Cheltuielile efective constituie 1 085 914,15  lei, ceea ce reprezinta 
93% din suma precizata, Datoria creditoare totală constituie 74 714,38 lei, iar cea debitoare 185,1 lei. 

Pentru retribuirea muncii s-au executat 738 655,21 lei, fiind precizata suma de 780 200 lei 
94%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 747 259,48 lei, reprezentind 95% fata de 
suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 60581,77 lei, ceea ce reprezinta 
salariu calculat pentru luna decembrie.   

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate in suma 
de 179 400 lei, dar s-au executat 169 890,72 lei 94%. Cheltuielile efective constituie 171 869,7 lei 
96% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 13 933,81 lei. 

Primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala pentru aceasta perioada au fost precizate 
in suma de 35100 lei, dar s-au executat 33 277,87 lei (95%). Cheltuielile efective constituie 33 239,58 
lei si reprezinta 95% din suma precizata.  

Plata serviciilor a fost precizată in suma de 56 710 lei, s-au executat 38 081,53 lei 67%, iar 
cheltuielile efective constituie 37 972,43 lei 67%. Datoria creditoare – 198,8 lei, debitoare– 185,1 lei. 

Pentru cheltuielile privind prestaţiile sociale a fost precizata suma de 2000 lei, s-au executat 
917,21  lei 46% cheltuielile efective 917,21. 

Cheltuieliel privind calcului uzurii constituie – 40761,08. 
Mijloacele fixe  pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 103 490 lei, dar  s-au 

executat 84 571,61 lei 82%. La această categorie a fost efectată reparaţia reţelei electrice în sumă de 
44 571,61 lei, şi s-au procurat fonduri de cărţi în sumă de 40000 lei. 

Stocurile şi materialele circulante au fost precizate in suma de 6000 lei, s-au executat 2978 lei 
49,6% din care au fost procurate rechizite şi materiale de uz gospodăresc. 

 
Activitatea P3 – 00234 ,,Activitatea caselor de cultura,,  
Cheltuieli total prevăzute sunt  de 1 078 900 lei, iar executatul este de 928 747,99 lei, planul s-

a împlinit cu 86%. Cheltuielile efective constituie 929 285,07  lei, ceea ce reprezinta 86% din suma 
precizată. 

Pentru retribuirea muncii s-au executat 338 011,32 lei, fiind precizata suma de 339 600 lei 
99,5%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 337 538,32 lei, reprezentind 99% fata de 
suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 27244 lei, ceea ce reprezinta 
salariu calculat pentru luna decembrie.   

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate in suma 
de 78 100 lei, dar s-au executat 77 742,69 lei 99,5%. Cheltuielile efective constituie 77 633,93 lei 
99,4%. Datoriile creditoare la acest articol constituie 6 266,13 lei. 

Primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala pentru aceasta perioada au fost precizate 
in suma de 15300 lei, dar s-au executat 15 172,31 lei (99%). Cheltuielile efective constituie 15 210,6 
lei.  

Plata serviciilor a fost precizată in suma de 297 600 lei, s-au executat 233 545,57 lei 78%, iar 
cheltuielile efective constituie 227 362,17 lei 76%, datoriile creditoare privind serviciile – 37 789,23 
lei. Neexecutarea de 22% se datorează economieiei la energia electrică, gaz, energia termică din cauza 
anotimpului călduros. 

Cheltuieliel privind casarea mijloacelor fixe constituie – 1 613,86 lei. 
Cheltuielile privind utilizarea stocurilor de materiale – 6596,68 lei 
Cheltuieliel privind calcului uzurii constituie – 110 250 lei. 
Mijloacele fixe  pentru aceasta perioada au fost precizate in suma de 342300 lei, care s-au 

executat în sumă de 259 425,85 lei, din care 231 625,85 lei a fost efectată reparaţia camerelor de baie, 
iar 27 800 lei a fost procurată o draperie pe scenă 33600 lei pentru a schimba aspectul acestei.   

Stocurile şi materialele circulante au fost precizate in suma de 5000 lei, s-au executat 4178,0 
lei 84% din care au fost procurate materiale de uz gospodăresc.  



 
Activitatea P3 – 00224 ,,Activităţi culturale” 

         Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 90 000 lei, iar executatul este de 66 406 lei  74%, 
cheltuielile efective constituie 121 225,08 lei  în proporţie de 134% mai mari deoarece cheltuielile 
privind utilizarea altor materiale procurate în decembrie 2018 au fost casate în luna ianuarie 2019. Au 
fost procurate materiale necesare pentru activităţile petrecute sunt: Ziua copilului – 1 iunie unde au 
participat 2000 de copii, o zi fara automobil, inaugurarea Pomului de Anul Nou avînd în program 
aprinderea luminiţelor, primirea colindătorilor şi urătorilor pe perioada sărbătorilor de iarnă. Au fost 
achitate servicii de transport – 12 712 lei pentru Excursia copiilor din Letonia la locurile istorice ale 
RM (Japca – Orheiul Vechi – Curchi), de asemenea pentru copii romi a fost organizată o excursie 
Floreşti – Curchi – Frumoasa – Răciula – Hîrjauca – Hîrbovăţ. 
      
Servicii de sport şi cultură fizică – 0812 
    
 Activitatea P3 – 00230 ,,Activităţi sportive” 
 Cheltuieli total prevăzute pentru măsuri sportive sunt de 60 000 lei, iar executatul este de 53 021,69 
lei  88%, cheltuielile efective sunt la acelaşi nivel. De asemenea au fost procurate materiale pentru 
desfăşurarea activităţilor sportive şi anume deschiderea sezonului  ,,Ziua Sportivului”  în sumă de 
12310 lei, o zi fără automobil – s-au procurat cupe şi diplome în suma de 2000 lei. precum s-au 
înregistrat şi alte cheltuieli în sumă de 3157,89 lei, au fost achitate cheltuielile de transport privind 
transportarea echipei orăşăneşti la meciurile din Cahul, Bălţi, Sîngerei, Chişinău, Rîşcani, Ungheni, 
Glodeni – 35 553,80 lei  
    
 Activitatea P3 – 00355 ,,Întreţinerea stadioanelor şi complexelor sportive” 

 Cheltuieli total prevăzute sunt  de  327 700 lei, iar executatul este de 311 775,15 lei, planul s-a 
împlinit cu 95%. Cheltuielile efective constituie 391 498,45  lei, ceea ce reprezinta 119% din suma 
precizată. Acestă majorarea a fost înfluienţată de cheltuielile privind calculul uzurii. 
   Pentru retribuirea muncii a fost planificată suma de 207800 lei , cheltuielile efective în sumă de 208 
254,03  lei şi respectiv  100,2 % lei, cele ecxecutate în sumă de 205 810,58  lei. Datoria creditoare 
este în sumă de 17 703,66 lei şi constituie salariul pentru luna decembrie. 
    La categoria contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii a fost precizată suma de 47800 lei 
fiind executată 47 106,15 – 98%, cheltuielile efective 47 898,42 – 100,2%. Datoria creditoare la acest 
capitol constituie 4 071,84 lei. 
   Primele de asigurare obligatorie de asitenţă medicală achitate de angajatori au fost planificate  în 
mărime de 9400 lei, suma executată este de 9 216,42 lei  98%, suma cheltuielilor efective constituie 
acelaşi 4071,84% faţă de planul precizat. 

   Pentru categoria de servicii a fost planificată suma de 40610 lei din care a fost executată 
suma de 31 751,5 în proporţie de 78%, cheltuielile efective constituie 31658 - 78%, datoriile 
creditoare s-au înregistrat în sumă de 1757,12 lei  la servicii de apă şi energie electrică.     

 
Educaţie timpurie 0911  
 Educaţie timpurie 8802 
 Cheltuieli total prevăzute în buget sunt de 11 801 300 lei, iar executatul este 10 399 707,08 lei 

planul s-a împlinit cu 88%. Cheltuielile efective constituie 10 543 140,53 lei, ceea ce reprezinta 89% 
din suma precizata, dar e de menţionat că în categoria cheltuielilor efectivae au intrat şi cheltuielile 
privind utilizarea stocurilor de materiale, cheltuielile privind casarea mijloacelor fixe, cheltuielile 
privind calculul uzurii anuale. 

Pentru retribuirea muncii s-au executat 4 809 739,01  lei, fiind precizata suma de 4 846 500  lei 
99,6%. Cheltuielile efective la retribuirea muncii constituie 4 821 123,44 lei, reprezentind  99% fata 
de suma precizata pentru retribuirea muncii. Datoria la salariu este de 406 918,79 lei ceea ce 
reprezinta salariu calculat pentru luna decembrie.  

Contributiile de asigurari de stat obligatorii pentru aceasta perioada au fost precizate in suma 
de 1 118 100 lei, dar s-au executat 1 106 313,3 – 99,5%. Cheltuielile efective constituie 1 108 859,39 
lei 99,6% . Datoriile creditoare la acest articol constituie 67 626,06 lei. 



Primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala pentru aceasta perioada au fost 
planificate în sumă de 219 400 lei, dar s-au executat 215952 în proporţie de 99,3%, acest procent este 
îndeplinit şi de cheltuielile efective.  

Pentru cheltuielile privind compensațiile cadrelor didactice a fost precizata suma de 77000 lei, 
s-au executat 76000 lei 99% si cheltuielile efective reprezinta același ninel de îndeplinire. De 
compensații au beneficiat toate cadrele didactice cu excepția conducătorilor grădinițelor, cheltuielile 
medii pe persoană fiind de 2000 lei.  

Pentru cheltuielile privind prestaţiile sociale a fost precizata suma de 24 230 lei fiind executate 
la nivel de 69% - 16 842,52 lei, cheltuielile efctive constituind – 18524,93 lei. Datoria creditoare fiind 
de 2755,39 lei ceia ce constitui foile de boală calculate pentru luna decembrie.  

   Pentru categoria de servicii a fost planificată suma de 1 528 520 lei din care a fost executată 
suma de 1 345 316,56  în proporţie de 88%, cheltuielile efective constituie 1 319 014,57 lei - 86%, 
datoriile creditoare s-au înregistrat în sumă de 192 411,02 lei. 

Mijloacele fixe a fost planificată suma de 519 140 lei, executărea fiind de 479961,18, au fost 
achiziţionate  pătucuri pentru grădiniţe precum şi alt mobilier ca scaune mese pentru copii în sumă 
totală de 463 062 lei.   

Pentru achiziţionarea stocurilor de materiale a fost planificată suma de 3 288 710 lei din care a 
fost executată suma de 2 135 985,93 lei - 65%.  

Pentru alimentaţia copiilor a fost planificată suma de 3 110 300 lei, suma executată constituie 
1 984 824  lei – 63%, cheltuielile efective reprezintă 2 043 598,47 lei, iar la fiecare copil în mediu îi 
revine 20,53 lei pe zi e de menţionat că numărul de zile frecvenţe a copiilor a este de 99560 zile către 
126500 prevăzute în perioada de gestiune 

La data de 31.12.2019 instituţiile preşcolare dispuneau de următoarele stocuri de produse 
alimentare: 

- grădiniţa nr. 2 – 18900,32 lei; 
- grădiniţa nr. 7 – 41892,6 lei; 
- grădiniţa nr. 9 – 28726,57 lei. 

 
III. Descrierea informaţiei din bilanţul contabil 
                 1. Bilanţul contabil la situația de 01.10.2019 şi 31.12.2019  constituie la activ şi pasiv  
                     suma de 70 713 673,80 lei. 
                2. În perioada raportată sunt înregistrate mijloace fixe în sumă de 67 010 901,82 lei 
      Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate intrări în sumă de inclusiv: 

- cu titru gratuit – 1 346 913,54 lei 
- procurări – 1 059 169,61 lei 
- din contul reparaţiilor capitale – 2 968 813,06 lei 
- din contul investiţiilor capitale nu s-au înregistrat 
- din contul altor majorari – 1 821 073,29 lei  

Au fost micşorate mijloace fixe cu 1 973 403,53 lei inclusiv: 

- realizări – nu s-au înregistrat 
- transmise gratuit – 14800 lei 
- trecut la rebut din demolarea şi uzura bunurilor – 137 530,24 lei 

      -     trecute la majorarea obiectelor din contul investiţiilor capitale 1 821 073,29 lei  
            3. Activele neproductive la 31.12.19 constituie 13 129 726 (terenuri) 
            4. La 31.12.19 sunt înregistrate materiale circulante în sumă 800 425,81 lei. 
  Pe parcursul anului stocul de materiale s-a majorat cu 2 387 783,45 lei inclusiv: 

- cu titlu gratuit  - 6387  lei 
- procurări – 2 379 716,45 lei 
- alte majorări – 1680 lei 

S-a micşorat stocul cu 2 428 541,5 lei inclusiv: 

- transmise gratuit  nu s-au înregistrat 
- realizări – 661,5 lei 
- cheltuieli pentru necesităţi 2 426 200 lei 
- alte micşorări 1680 lei 

         5. Pe parcursul anului am primit finanţări în sumă de22 960 251,54- ,s-a încasat mijloace   



             colectate în sumă de968224,28, s-a executat cheltuieli în sumă de 16 815 971,20 lei.  
             Soldul la sfîrşitul perioadei este de 2 771 556,40 lei. 
        6.  În perioada de gestiune s-au înregistrat venituri efective în sumă de 23 813 937,12 lei, 
  
                 inclusiv: ' 
 încasări de la prestarea serviciilor cu plată 712 974,94 lei 
 plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 277 785,53 lei 
 venituri de la active intrate cu titlu gratuit 1 449 004,12 lei 
 venituri din realizarea activelor 96 045,58 lei 

Cheltuielile efective pe parcursult semestrului constituie  21 857 037,90 lei inclusiv 

- cheltuieli de personal  10 087  573,01, 
- bunuri şi servicii 6 093 983,07, 
- prestaţii sociale 485 091,57 
-  alte cheltuieli  111 819,89. 

Rezultatul financiar la perioada constituie 1 956 899,11. 

         7. Stocurile de produse alimentare şi medicamente constituie 91 968,41 lei 
         8. Datoriile privind lipsurie şi delapidările constituie la 31.12.2019   0 lei 
Pe parcursul anului au fost înregistrate lipsuri în sumă de 0 lei, încasate de la personae culpabile 

constituie 0 lei 

La sfirşit de perioadă datoria constituie 1 162 624,12 lei inclusiv: 
  Atribuite de judecată 0 lei 
 Se află în organele de anchetă 59 802,18 lei 
  Personae culpabile 0 lei 

       9.Mijloace temporar intrate la începutul perioadei constituie 22 000 lei. 
Pe parcursul s-au încasat  34 532,27 lei s-au restituit 56 532,27. Soldul la sfîrşitul perioadei constituie 
0 lei. 
III. Cerinţe la descifrarea creanţelor si datoriilor 
       Creanţele la 31.12.2019 constituie 113330,66, comparativ cu 01.01.2019  sunt în creştere cu 
3332,80 lei . 

Din categoria celor mai mari creanţe fac parte: 
 Creanţele privin plata părintească la instituţiile din educaţia timpurie – 78 749,47 lei (includ 

calculul platii pentru luna decembrie) 
 Creanţele privin achitarea arendei a patrimoniului public – 33804,01 (din aceată categorie fac 

parte şi creanţele cu termen expirat în sumă de 33 529,35 lei , care sunt în proces de judecată şi 
s-au format în urma neachitării a arendei Flor – TV la situaţia de 01.01.2019)  

Suma datoriilor la 31.12.2019 constituie 1 162 624,12 lei mai puţin cu 474 495,18i lei faţă 

de începutul anului. 

          În suma totală a datoriilor prioritate deţin datoriile: 
 privind retribuirea muncii 684 709,90 lei sau 59%  din suma totală a datoriilor; 
 datoria faţă de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat 131 658,2 lei sau 11% din suma 

totală a datoriilor. 
 Datorii faţă de furnizori  - 342 372,64 lei 

O parte considerabilă în sumă totală a datoriilor le revin: 
 Gaz – 142 554,87 lei 
 Energia termică 47 473,80 lei 
 Energia electrică – 47 084,24 lei 

Datoriile respective sunt curente, urmează a fi achitate în luna următoare. 
Datorii şi creanţe cu termen de achitare expirat constituie : 
Ceanţe; 
-  33 529,35 lei ( se află în proces de judecată începînd cu 01.01.2019şi s-au fosmat din cauza 

refuzului de a achita plata pe arendă a Flor- TV) 
 
  VI.  EXPLICAŢII LA RAPORTELE DE REŢEA, STATE ŞI CONTINGENTE 

          Autorităţile  executive ale administraţiei publice locale: unităţi în state total la sfârşitul 
perioadei de gestiune sunt 14,0 unităţi, numărul mediu realizat 14,0, unităţi vacante 1,0 secretar 



administrativ, 0,5 specialist superior, retribuirea muncii în total prevăzut este de 1126,9,1 mii lei  şi 
îndeplinit pe – 1 145,5 mii lei. Salariul mediu pentru o unitate constituie 6,8 mii lei. 
      Servicii de suport: unităţi în state aprobate sunt 8,5 unităţi, real încadrat 8,0 unităţi vacante – nu 
sunt, retribuirea muncii în total prevăzut este de 268,5 mii lei  şi îndeplinit pe – 269,1 mii lei. Salariul 
mediu pentru o unitate constituie 2,7 mii lei. 
   Contabilitatea centralizată: numărul de unităţi şi de angajaţi  prevăzuţi şi îndepliniţi este de 2,0 
persoane, retribuirea muncii a fost prevăzută în sumă de 111,5 mii lei din care indeplinit 111,2 mii lei. 
Salariul mediu pentru o unitate 4,6 mii lei. 
     Gradinita: unităţi în state la sfârşitul perioadei de gestiune în total constituie 89,35 unităţi  dintre 
care: personal de conducere 3,0 unităţi, personal de profil 38,0 cadre didactice de sprijin 1,5, personal 
auxiliar şi de deservire 46,85 unităţi. Unităţi vacante 5,0, 0,5 – cadru de sprijin, 0,5 – chineoterapeut, 
0,5 asistent medical, 1,0 – spălător veselă, 1,0 – spălător lengerie, 1,0 spălător veselă , 0,5 – 
lengereasă. Retribuirea muncii  prevăzuta constituie  4846,5 mii lei  şi îndeplinit pe perioada de 
gestiunii 4821,1 mii lei. Copii in grupa 0-3 ani – 82, 3-5 ani – 337 cu virsta de 5-7 ani la sfîrşitul 
perioade sunt  264. Au fost alimentati în mediu 400 de copii, iar numarul zilelor-copii pentru perioada 
data constituie 99560, de plata părintească sunt scutiţi 33 de copii din familiile social-vulnerabile. 
Salariul mediu pentru o unitate constituie: 

- Grădiniţa nr. 2 activitatea 00199 – 4,1 mii lei 

- Grădiniţa nr. 2 activitatea 00448 – 2,6 mii lei 

- Grădiniţa nr. 7 activitatea 00199 – 4,7 mii lei 

- Grădiniţa nr. 7 activitatea 00448 – 2,8 mii lei 

- Grădiniţa nr. 9 activitatea 00199 – 4,2 mii lei 

- Grădiniţa nr. 9 activitatea 00448 – 2,8 mii lei 
       Clubul Luceafărul: numărul de unităţi aprobate sunt de 4,25 unităţi, îndeplinit – 4,2. La 
retribuirea muncii în total îndeplinite pe perioada de gestiune 242,0 mii lei. Salariul mediu pentru o 
unitate constituie 4,8 mii lei. 
       Biblioteca: numărul de angajaţi la sfârşitul perioadei de gestiune  sunt de 16 persoane, la sfârşitul 
perioadei de gestiune total 15,5 unităţi , îndeplinit – 15,5, la cheltuielile de personal în total au fost 
prevăzut – 780,2 mii lei  şi îndeplinit pe perioada de gestiune 747,3 mii lei. Salariul mediu pentru o 
unitate 4,0 mii lei. 
     Casa de cultură: numărul de unităţi aprobate este de 6,5 la sfârşitul perioadei de gestiune  sunt de 
6,5 unităţi -7 persoane, la retribuirea muncii în total prevăzut pe an 339,6 mii lei  şi îndeplinit pe 
perioada de gestiune 337,5 mii lei. Salariul mediu pentru o unitate 4,3 mii lei. 
       Stadionul: numărul de angajaţi la sfârşitul perioadei de gestiune  sunt de 6 persoane – 6 unităţi, 
la, îndeplinit – 6,0 , la retribuirea muncii în total prevăzut pe an 207,8 mii lei  şi îndeplinit pe perioada 
de gestiune 208,3 mii lei. Salariul mediu pentru o unitate 2,9 mii lei. 
       Serviciul de mediator: numărul de angajaţi la sfârşitul perioadei de gestiune  existenţi şi prevăzut 
este de 1 persoane, la retribuirea muncii în total prevăzut pe an 31,9 mii – executat 31,7. Salariul 
mediu pentru o unitate 2,6 mii lei. 
 
 

 

 

VII. Descrierea la raportul de performanţă 

Autorităţi legislative şi executive 0111, executivul, serviciul de suport, contabilitatea  
      Principalul scop este - administrarea eficientă şi transparentă, iar ca obiective s-a stabilit -
realizarea acţiunilor planului strategic de dezvoltare social-cultural al localităţii în proporţie de 25% 
anual, gradul de realizare fiind de 33,8% în creştere faţă de aprobat cu 8,8%, a crescut şi numărul 
acţiiunilor realizate fiind în creştere faţa de aprobat 16 cu 10. E de menţionat că cheltuieli medii 
pentru realizarea unei acţiuni din planul strategic de dezvoltare social-cultural al localităţii sunt în 
descreştere cu 78,4, fapt ce vorbeste activitatea eficientă.  

    
  Activitatea consiliilor locale – 0102 



    Presupune gestionarea procesului decizional transparent şi efficient prin organizarea şedinţelor 
ordinare ale coniliului orăşănesc, şi creşterea numărului deciziilor legale adoptate cu 1% annual 
precum şi consultarea publică a proiectelor de decizii de interes public la nivel de 100% annual. 
Astfel pe parcursul anului 2019 a crescut: 

- ponderea deciziilor aprobate din numărul total de proiecte de decizii cu 14.5%,  

- numărul deciziilor publicate din numărul total de decizii adoptatecu 10%, 
- Ponderea deciziilor consultate din numărul total de decizii adoptate cu 57,7% 

Au fost desfăşurate 10 sedinţe anual iar cheltuielile medii pentru desfăşurarea unei sedinţe sund de 5,4 
dar în această perioadă s-au achitat şi indemnizaţia unică aleşilor locali în suma de 213,7 mii lei.  
    

   Serviciul datoriei interne-0171 
    Scopul principal este - implementarea proiectelor investiţionale pe termen mediu, iar ca obictiv 
rambursarea împtumutului pentru proiectele implementate cu achitarea deplină. 
     Ponderea datoriei rambursate către cea scadentă este în creştere cu 5%, iar suma datoriei 
 rambursate - 520.2 mii lei. 
  

  Transport rutier – 0451 

Scopul principal este - drumuri locale de calitate,şi reparţia acestor pe o lungime de 25 km. 
Ponderea drumurilor reparate din totalul drumurilor locale este în creştere cu 2.3%, lungimea străzilor 
reparate este în creştere cu 2.1. Cheltuieli medii pentru întreţinerea 1 km - 545.3 în descreştere cu 
269.8 deoarece s-a efectuat reparaţia capitală a bulevarbului sub formă de 5 straturi din care ultimele 2 
nu mai subţiri de 10 cm. 
   

 Iluminarea străzilor -  0640 
Subprogramul dat cuprinde asigurarea securităţii locuitorilor şi menţinerea ordinii publice şi are ca 
obiectiv extinderea reţelei de iluminare stradală pe o lungime de 2 km anual . 
 Pe parcursul anului 2019 gradul de extindere a reţelei de iluminare stradală sa majorat cu 15%, iar 
iluminarea sa extins pe o rază de 9.8 km. Cheltuieli medii pentru extinderea unui km de reţea 68.7. 
Acestea sunt în creştere cu 40.7 mii lei deoarece s-a urmărit scopul de a instala corpul de iluminat 
stradal de o calitatea mai bună. 
      

  Dezvoltarea comunală şi amenajarea – 0620 

  Subprogramul dat cuprinde programul privind o localitate bine amenajată, iar ca obiective sunt 
lichidarea a 5 gunoişte neautorizate către anul, înverzirea localităţii prin plantarea a 400 puieţi annual. 
Pe parcursul anului 2019 ponderea gunoiştilor lichidate din numărul total de gunoişti în creşere+50,  
numărul de puieţi care s-au prins +40 din numărul total de 300. 
Cheltuieli medii pentru lichidarea unei gunoişti neautorizate 97.2 în descreştere cu 2.8, iar cheltuieli 
pentru salubrizarea localităţii sau executat 269.1 în descreştere cu 10.9. E de menţionat ca 
cheltuieliele sunt mai mici deoarece în lunile noiembrie – decmbrie nu s-a efectuat serviciile  de 
dezăpezire din cauza lipsei a zăpezii. 
     

 

  Protecţie împotriva excluziunii sociale – 0107  
     Subprogramul dat cuprinde rezerve suficiente pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute şi are 
ca obiectiv alocarea mijloacelor pentru acoperirea a 105 din iniţiative speciale sau cheltuieli 
neprevăzute în fiecare an. 
Ponderea cheltuielilor neprevăzute fiind de 100%, la nivel cu numărul iniţiativelor iar cheltuieli medii 
pentru o iniţiativă special sunt de 1.6 mii lei în descreştere cu 0,7 mii lei. 
   

Educaţie timpurie-0911 
    Subprogramul dat include activităţi de educaţie timpurie cu specialişti calificaţi are ca obiectiv 
încadrarea copiilor de vîrstă timpurie în instituţia preşcolară către anul 2020 în mărime de 100%, 
creşterea nivelului de frecvenţă a copiilor de vîrstă timpurie cu 5% annual, formarea profesională a 
cadrelor didactice în mărime de 30 % anual din total 



    Pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele: 
o Gradul de încadrare a copiilor de vîrstă timpurie în instituţiile preşcolare din numărul total al 

copiilor este în descreştere cu 7% 
o Numărul mediu al copiilor de vîrstă timpurie care frecventează instituţia preşcolară este în 

descreştere cu 106 
o Ponderea personalului instruit din totalul cadrelor didactice – 40 persoane 
o Numărul copiilor de vîrstă timpurie în  instituţiile preşcolare în creştere cu 21 copii 
o Numărul cadrelor didactice în instituţiile preşcolare – 41,3.  

Cheltuieli medii pentru întreţinere a unui copil de vîrstă timpurie în  instituţiile preşcolare sunt de 78.7 
în creştere cu 17,4. 
Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui cadru didactic în instituţiile preşcolare - 279.2 mii lei în 
descreştere cu 6,8 mii lei. 
      

Servicii  în domeniul culturii – 0820  
Subprogramul dat cuprinde activitatea bibliotecilor, caselor de cultură şi a activităţilor culturale de 
nivel local si are ca obiective: 

- Creşterea numărului de participanţi la activităţi culturale cu 5% annual 
- Creşterea numărului colecţiilor de bibliotecă cu 5% annual 
- Desfăşurarea a 10 activităţi culturale annual 

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele: 
- s-a majorat numărul participanţilor la activităţi culturale cu  588 
- s-a majorat numărul activităţilor culturale cu 16 
- s-a diminuat un mărul serviciu acordate de bibliotecă (s-a finisat colaborare în cadrul unui proiect 
,,Novoteca”) 
- s-a majorat numărul colecţiilor în bibliotecă cu 2755 colectii 
Cheltuieli medii pentru desfăşurarea unei activităţi cultural sunt in crestere cu 9479, iar cheltuieli 
medii pentru o colecţie cu 4,5 mii lei. 
 

Servcii de sport si cultură fizică- 0812 

     Subprogramul dat cuprinde implicarea populaţiei spre un mod sănătos de viaţă cu organizarea 
măsurilor sportive.  
Pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele au fost petrecute 11 activităţi. 
Cheltuieli medii pentru desfăşurarea unei măsuri sportive – 6,5 mii lei în creştere cu 0,5 mii lei. 
 

Învăţămînt nedefinit după nivel-0950 

    Subprogramul dat cuprinde activităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor extraşcolare pentru 
ocuparea copiilor în timpul liber are ca obiectiv încadrarea copiilor dotaţi în instituţia extraşcolară cu 
5% annual.  
    Pe parcursul anului 2019 numărul copiilor încadraţi în activităţi extraşcolare este în decreştere cu 
18 relizat 49. 
   Cheltuieli medii pentru întreţinerea unui copil 7.9 în creşere cu 2,6 mii lei. 
 

Alte servicii de protecţie social – 1099  
   Serviciul de mediator comunitar are este nevoie pentru stabilirea parteneriatului în scopul 
soluţionării problemelor acestora şi are drent scop comunicarea dintre cetăţenii de etnie romă şi 
reprezentanţii administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale, precum şi acordarea 
sprijinului familiilor vulnerabile de etnie romă. De acest serviciu au beneficiat pe parcursul anului 435 
în descreştere cu 25 persoane. Ponderea beneficiarilor din numărul total al populaţiei este de 45% în 
descreştere cu 5%. 
    Cheltuieli medii pentru un beneficiar sunt de 124 lei în creştere cu 12 lei. (Majorări salariale) 
 

VIII. ALTĂ INFORMAŢIE ADIŢIONALĂ 
1. Pe parcursul anului 2019 s-a efecuat controlul tematic de către Direcția de Finanțe Florești. 



2. În perioada anului 2019 nu au fost primite ajutoare umanitare de către Primăria or. Florești, 
precum și în instituțiile subordonate. 

3. Angajații primăriei dispun de calculatoare și au acces la rețeaua de internet. Toți specialiștii 
din contabilitate dispun de programa 1C, unde se duce toată evidența contabilă atît în format 
electronic cît si pe suport de hîrtie, iar semnăturile se aplică prin intermediul semnăturii 
electronice a persoanelor responsabile. În prezent de semnături electronice dispun toți 
funcționarii din primărie. 

       4.  Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat controale,  pe parcurs s-au efectuat    
              controale temetice la instituţiile subordonate privind prezenţa angajaţiilor la locul de   
              muncă, condiţiile igieno-sanitare, alimentaţia copiilor norme, meniu, stocul produselor  
            precum s-a verificat utilizarea compensaţiei cadrelor didactice după destinaţie. 
       5.  În perioada 04.11.2019 – 26.12.2019 a fost desfăşurată inventarierea în baza dispoziţiei  
          nr.227-A din 28.10.2019. Inventarierea s-a desfăşurat în conformitate cu Legea  
          contabilităţii nr.113/2007 iar lipsuri şi plusuri nu s-au depistat, a fost indicat în dreptul     
        fiscărui mijloc caracteristicele detaliate privind starea sa. 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
      Primar                                                                                              Gangan Iurie 
 
      Contabil – şef                                                                                   Constantinovici Tatiana 
 
 


