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Bugetul, este un document pe cât de important, pe atât de 

complex, prin care autoritățile publice implementează 

prioritățile de politici.

Bugetul pentru cetățeni

Pentru ca cetățeanul de rând să înțeleagă pe deplin ce prevede un 

buget, în ajutor vine Bugetul pentru cetățeni (BPC) - instrument creat 

pentru a asigura posibilitatea ca fiecare cetățean să înțeleagă datele 

financiare, obiectivele și propunerile incluse în buget. 

BPC este un ghid sumar al bugetului, ce transmite informația complexă 

din buget în termeni cât mai simpli, pentru un public cât mai larg. În 

rezultatul citirii BPC, oricare cetățean poate să aibă o imagine mai clară 

cu privire la veniturile și cheltuielile banilor publici, dar și a principalelor 

politici implementate în localitate. 



Principalele provocări ale bugetului local în anul 2022
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Revenirea la posibilitatea de 

administrare a taxelor locale fără 

careva plafonări

LEGILAȚIE

Imposibilitatea determinării 

evoluției pandemiei și a impactului 

asupra veniturilor

COVID-19

Atingerea performanțelor și obiectivelor 

de politici locale prin sporirea eficienței 

cheltuielilor publice

EFICIENȚĂ

Menținerea unei situații economice 

stabile într-un context inflaționist în 

creștere

STABILITATE 

Promovarea și implementarea 

programului de bugetare participativă 

conform celor mai bune practici 

IMPLICAREA CETĂȚENILOR

Implementarea proiectelor 

investiționale de infrastructură 

conform angajamentelor propuse

INVESTIȚII



Bugetul primăriei orașului Florești în anul 2022

Temei legal

Circulara MF nr. 06/2-08/2021 privind elaborarea proiectelor 

bugetelor locale pentru anul 2022 și a estimărilor pe anii 2022-2024

https://mf.gov.md/ro/content/circulara-bugetar%C4%83-2022-2024-apl

Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale

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

Legea nr.181/2014 privind finanțele publice și 

responsabilitățile bugetar-fiscale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106188&lang=ro

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17373&lang=ro
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Structura veniturilor pentru anul 2022Evoluția veniturilor bugetare, 2017 – 2022

2022¹ - prognozat

Transferuri de la bugetul de stat 14.5 mil. lei

Defalcări, conform cotelor procentuale 12.9 mil. lei

Impozite și taxe 5.8 mil. lei

Servicii cu plată 1.2 mil. lei

Alte venituri 0.3 mil. lei

Veniturile bugetului primăriei orașului Florești



Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale pentru anul 2022

01 Servicii de stat cu destinație generală (autoritățile locale)            5 570,1

04 Servicii în domeniul economiei (dezvoltarea drumurilor)             5 013,5

06 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale          5 031,0

05 Protecția mediului                                                                                  1 000,0        

08 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă                                               3 492,9

09 Învățământ                                                                                            14 483,4

10 Protecție socială                                                                                           65,5

TOTAL                                                                                                              34 656,4

Cheltuielile bugetului primăriei orașului Florești



Clasificația funcțională a cheltuielilor
Înțelegerea alocării resurselor financiare poate fi îngreunată de complexitatea sistemului de 

clasificare. Pentru simplitate, BPC expune alocațiile în baza Clasificației funcționale a 

cheltuielilor - sistem unificat de coduri ce grupează și sistematizează 

cheltuielile bugetare conform scopului lor. 



Activitatea 
primăriei

4 982 mii lei

Activitatea 
consiliului local

161 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

347 mii lei

01 Servicii de stat (primăria și consiliul local)

8,5 unități de personal

Serviciul de suport

1 unitate de personal

Mediator comunitar

80,2 mii lei

Dobânzi pentru 
împrumuturi



5 013,5mii lei

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

Materiale – 1,4 mil. lei
Banii vor fi utilizați pentru procurarea 
materialelor necesare întreținerii 
drumurilor, inclusiv pe timp de iarnă

Alocațiile 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. Populația luată în calcul în cazul orașului Florești este de 12,7 mii persoane.

Alocații pentru întreținerea 
drumurilor în anul 2022

Reparații capitale - 3,6 mil. lei
Principala destinație a mijloacelor 
financiare este întreținerea, reparația și 
reconstrucția drumurilor publice locale. 

04 Servicii în domeniul economiei (Drumuri)



Amenajarea orașului – 3,7 mil. lei

• servicii și materiale

• procurarea tomberoanelor

• decorațiuni pentru sărbători

• bugetare participativă

Iluminare stradală – 1,3 mil. lei

• plata energiei electrice publice 

• întreținerea rețelelor electrice

• lucrări de extindere

06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale

Pentru ramura gospodăriei locativ-comunale au fost planificate cheltuieli 

în sumă de 5 milioane lei



3 493 mii lei

08 Cultură, tineret și sport

TINERET
Casa de cultură și biblioteca

CULTURĂ
Activități culturale

SPORT
Promovarea modului sănătos de 

viaţă

2,6 mil. lei

85 mii lei

70 mii lei



Pentru hrana copiilor urmează a 
fi procurate produse alimentare 
în sumă de 2,8 mil lei

Produse alimentare
102 unități de personal în 
cadrul celor 4 instituții de 

învățământ

Efectivul de personal

Pentru remunerarea muncii 
angajaților se preconizează suma 
de 6,6 mil. lei

Întreținerea personalului
14,5 mil. lei

09 Învățământ (3 grădinițe și clubul Luceafărul)

Grădinița 
nr. 9

Grădinița 
nr. 7

Grădinița 
nr. 2

Clubul 
Luceafărul

Grădinița nr. 2 2 562,5 mii lei

Grădinița nr. 7 7 731,7 mii lei

Grădinița nr. 9 3 757,5 mii lei

Clubul Luceafărul 402,6 mii lei



Pentru compensarea cheltuielilor de formare 
profesională și susținerea familiilor social-
vulnerabile

10 Protecție socială – 65,5 mii lei

1 065 mii lei

Pentru construcția unui Centru de adăpost pentru 
animalele fără stăpân

05 Animale fără stăpân – 1 mil. lei

Alte programe de cheltuieli



Alte elemente ale bugetului

Implicarea cetățenilor

În baza unui Chestionar au fost 

colectate propuneri și sugestii de la 

cetățeni cu privire la prioritățile 

bugetare pentru anul 2022

Bugetul inițiativelor civice

Pentru implementarea programului de 

Bugetare Participativă (bugetul 

inițiativelor civice) au fost alocate 150 

mii. lei

Nivelul taxelor locale

Taxele locale pentru anul 2022 s-au 

prognozat în sumă de circa 5,8 mil. lei, 

urmare revenirii activității economice 

după criza Covid-19.



Taxele locale pentru anul 2022 rămân neschimbate

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 600 lei pentru fiecare m² pe an 

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

6. Taxa pentru cazare 7.5% 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. 08/06 din 24. 11. 2021

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

conform Anexei nr. 3 la Deciziei nr. 08/09 din 24. 11. 2021

Decizia Consiliului orășenesc Florești nr. 08/06 din 24 noiembrie 2021 http://primariafloresti.md/proiecte-de-decizie/



Bugetul inițiativelor civice (bugetare participativă)

150 mii lei

Regulamentul cu privire la mecanismul de 
implementare a programului de Bugetare 
Participativă

Regulamentul are drept scop stabilirea cadrului general și a 
procedurii de elaborare, depunere, evaluare, selectare, 
implementare și monitorizarea proiectelor de interes public 
inițiate de cetățeni prin implicarea lor directă în procesul 
de BP.

• Valoarea maximă per proiect – 20 mii lei
• Contribuția proprie – cel puțin 5%

Buget total – 150 mii lei

Prioritățile de finanțare

Extinderea și amenajarea spațiilor verzi

Reabilitarea/crearea zonelor de odihnă, a locurilor de joacă 
pentru copii și a obiectelor patrimoniului cultural

Dezvoltarea infrastructurii stradale 

Stimularea participării voluntarilor în activități comunitare;

Protecția mediului

Alte domenii în corespundere cu prioritățile



Opinia cetățenilor din orașul Florești 

asupra priorităților bugetare pentru

anul 2022

Primăria orașului Florești, în cadrul proiectului 

„Informează, abilitează, și acționează! Societatea civilă 

pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, în 

colaborare cu Coaliția locală de participare bugetară, a 

colectat idei și sugestii de la cetățeni pentru proiectul 

bugetului local pentru anul 2022. 



Transparența bugetară la nivelul primăriei Florești

18%

46%

32%

3%

Deloc bună

Nu prea bună

Destul de bună

Foarte bună

Cum apreciați transparența bugetară la nivelul primăriei 
orașului Florești

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din 

orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2022

Cât de mulțumiți sunteți de activitatea 
autorităților locale



Opinia cetățenilor - drumuri

Care sectoare de drum ar trebui reparate în 
mod prioritar?

str. Ștefan cel Mare

str. Miron Costin

str. Independenței

str. 8 Martie

Trotuarele din parc

39%

39%

41%

45%

51%

52%

70%

83%

Actualizări ale indicatoarelor rutiere

Modernizarea stațiilor de așteptare

Creșterea accesibilității pentru 
persoanele cu mobilitate redusă

Îmbunătățirea frecvenței de circulație 
a transportului local

Dezvoltarea pistelor pentru bicicliști

Îmbunătățirea marcajului rutier

Securizarea trecerilor de pietoni

Reparația trotuarelor

Cum poate fi îmbunătățită rețeaua de transport?

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din 

orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2022



Opinia cetățenilor – gospodărie comunală

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 agrement

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din 

orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2022

42%

56%

58%

59%

65%

73%

Extinderea rețelei de apă și canalizare

Amenajarea terenurilor de joacă

Extinderea iluminării stradale

Amenajarea curților de bloc

Implementarea sistemului de sortare a 
deșeurilor

Amenajarea parcurilor/altor spații 
publice pentru recreere

Cum ar putea fi îmbunătățită situația în domeniul 
gospodăriei comunale?



Opinia cetățenilor – grădinițe

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din 

orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2022

42%

49%

52%

54%

66%

Construcția de grădinițe noi

Creșterea numărului de grupe

Reparația blocurilor sanitare

Modernizarea mobilierului

Îmbunătățirea alimentației 
pentru copiii

Ce acțiuni trebuie să fie prioritare în domeniul 
educației timpurii?

Cum apreciați calitatea infrastructurii 
de educație timpurie?



Opinia cetățenilor – cultură, tineret și sport

Cum apreciați calitatea serviciilor 
oferite tinerilor?

32%

51%

54%

66%

73%

Implicarea în procesul decizional 
(activitățile primăriei)

Îmbunătățirea infrastructurii 
sportive

Extinderea activităților culturale

Susținerea inițitivelor de afaceri

Suportul pentru crearea de locuri
de muncă

Ce acțiuni trebuie să fie prioritare în domeniul 
tineretului?

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din 

orașul Florești asupra priorităților bugetare pentru anul 2022



Expert-Grup

+373 22 929 994
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+373 22 788 978
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