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Mesaj din par tea Primarului
Stimați locuitori ai municiului Cahul.,

Am onoarea să prezint bugetul pentru cetățeni elaborat în baza proiectului de buget pentru anul 2021. Primăria
municipiului Cahul a depus un efort considerabil ca bugetul să reflecte necesitățile acestui an complicat, cu pandemie și
implicațiile social-economice ale acesteia.

Salut implicarea cetățenilor în planificarea bugetară, ceea ce înseamnă că eforturile și soluțiile noastre vor fi amplificate cu
ajutorul cetățenilor. Implicarea activă a cetățenilor în problemele orașului ne validează dar și îmbunătățesc anumite calcule,
punctând anumite îmbunătățiri în planificarea primăriei. Astfel, vom putea ține cont și mai mult de problemele din
comunitatea noastră.

Precum în anii precedenți, locuitorii din Cahul vor avea posibilitate să depună proiecte în cadrul programului de Bugetare
Participativă. Astfel, cetățenii vor putea decide singuri ce proiecte și unde acestea ar urma să fie implementate. Pentru
2021 am propus suma de 1 300 000 lei. Sper mult să avem proiecte interesante și inovatoare!

Bugetul pentru cetățeni este un document ce prezintă o privire de ansamblu a bugetului local. Consider că este extrem de
important ca locuitorii să cunoască mai bine cum are loc elaborarea bugetului, care sunt principalele surse de venit, cum
sunt determinate cheltuielile și care sunt proiectele de investiții capitale planificate pentru anul viitor.

Pentru comentarii adiționale referitoare la buget sau la acest document, vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa:
PrimariaCahul@gmail.com.

Cu deosebit respect ,  
Nicolae DANDIȘ
Primarul municipiului Cahul

mailto:PrimariaCahul@gmail.com
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Cum acoper im def ic i tu l bugetar?

Def ic i t buge ta r - diferența dintre cheltuielile și veniturile bugetului

Bugetul nu poate fi aprobat dacă nu sunt prezentate sursele de acoperire a deficitului.

D i f e r e n ț a d in t re veni tur i și chel tuie l i în 2021 va f i acoper i tă astfel :

• 3 800 200 lei din contul vânzării și privatizării patrimoniului public

• 3 000 000 lei din contul soldului de mijloace financiare disponibil la 01.01.2021

Este def ic i tu l buge ta r un lucru negativ?

Deficitele bugetare nu sunt neapărat rele. Depinde foarte mult de cauza formării deficitului. Dacă 
primăria utilizează banii adiționali pentru investi în proiecte care ar în viitor ar duce la reducerea 
cheltuielilor (ex. eficiența energetică a clădirilor publice, modernizarea iluminatului public, creșterea 
siguranței rutiere) atunci formarea deficitului bugetar este justificată.



Structura veni tur i lor

Transferurile de la bugetul stat se împart în două categorii:

Transferur i destinație specială -mijloace financiare alocate de la Bugetul de Stat pentru asigurarea funcțiilor publice sau alte 
scopuri speciale. În cazul dat au fost alocate resurse pentru învățământul preșcolar, extrașcolar și școlile sportive.

Transferur i destinație generală –mijloace financiare alocate de la Bugetul de Stat pentru finanțarea domeniilor proprii de 
activitate ale APL.
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Taxe le locale

Pent ru anul 2021 nu au fost o p er a t e  
modif icăr i la nivelul taxe lor locale

Taxele locale reprezintă 11% din întreg 
bugetul

Deciziile cu privire la stabilirea taxelor locale 
sunt luat de către consiliul municipal Cahul
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Taxa p e n t r u dispozit ivele publ ic i tare

Taxa b alne ar ă

Taxa p e n t r u amenajarea ter i tor iu lu i

Taxa uni tăţ i lor comerciale

Top 5 t a x e locale ca pondere în buget:
o Taxa pentru unitățile comerciale
o Taxa pent ru amenajarea teritoriului
o Taxa balneară
o Taxa pent ru dispozit ivele publicitare
o Taxa de piaț ă



Structura chel tuie l i lor
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11%Grădinițe și instituții extrașcolare 55 507 800 lei

Dezvoltarea drumurilor 21 727 000 lei

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 18 169 800 lei

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor 
comunale 15 399 100 lei

Servicii de stat cu destinație generală 
(autoritățile locale)

13 675 300 lei



D ezvo l ta rea drumuri lor din Cahul
În perioada 2018 – 2020 au avut loc schimbări importante în 
structura alocărilor bugetare. S-a majorat semnificativ
ponderea cheltuielilor pentru dezvoltarea drumurilor de la 
12% la 17% din totalul cheltuielilor bugetare. Această creștere 
arată o aliniere mai bună a bugetului local și prioritățile 
cetățenilor pentru dezvoltarea infrastructurii locale.

21 727 000 lei

Pentru 2021 se planifică să fie reparate

Următoarele porțiuni de drumuri Următoarele porțiuni de trotuare:

str. 31 August 
str. A. Mateevici  
str. B. P. Hașdeu  
str. Haiducilor 
str. Libertății

str. Ștefan cel Mare
str. Prospectul Republicii 
str. M. Frunze
str. B. P. Hașdeu
str. Libertății

Bugetul local va cofinanța lucrările de reconstrucție a șos. Griviței și str. Dunării 
(va conține și o pistă pentru biciclete)

Proiectul este susținut de către Uniunea Europeană. Termen de realizare 2 ani



D e zvolt are a
gospodăr iei
de locuin țe

Gospodăr ia de locuin țe și a servicii lor comunale

Ilum inare  
stradală

A provizionare  
cu apă  și 

canal izare

Cofinanțare proiectului de 
modernizare a 120 km de  
iluminat public din Cahul

Proiectul este susținut 
financiar de către Uniunea 
Europeană

Cofinanțare de 1 milion de 
lei, a proiectului de apă și  
canalizare susținut de 
Uniunea Europeană și 
Guvernul Germaniei

12 000 000 lei

Reparaț ia a 12 accese în  
curțile blocurilor locative

2 400 000 lei 1 000 000 lei



18 mi l ioane lei

Cultură , t i n e r e t și sport: pro iec te cu pr ior i ta te

Dezvoltarea culturii
-Reparația casei de cultură din s.
Cotihana (termoizolare și sistemul de
încălzire)
- Amenajarea scuarului de lângă Palatul
de Cultură „Nicolae Botgros”

Muzeul Cahul

Sport
- Cofinanț area/reparaț ia bazinului  
de înot a Școlii Sportive nr.1

Tineret 200 000 lei

10 189 200 lei

1 141 200 lei

6 639 400 lei



În t re ț inerea personalului
378 de angajați
29 000 000 lei pentru 
remunerarea angajaților (65% din 
întreg bugetul destinat 
grădinițelor)

45 430 000 lei

Al imentarea copii lor
Din buget se alocă 12 lei zi/copil

Părinții suplimentează suma 
alocată cu câte 10 lei zi/ copil

Repara ț i i capi ta le
În 2021 se planifică reabilitarea 
blocurilor sanitare în 4 grădinițe 
din municipiu

Educa ț ie t impur ie (grădini țe)



Bugetarea part ic ipat ivă
Și în 2021, primăria din Cahul va utiliza bugetarea participativă.

Bugetarea participativă reprezintă mecanismul care permite cetățenilor să participe la luarea 
deciziilor și să ia decizii privind alocarea și gestionarea resurselor financiare publice de care 
dispune administrația locală.

Fondul destinat bugetării participative pentru anul 2021 - 1 300 000 lei



Cetățenii au identificat și alte probleme 
pentru care doresc susținerea autorităților 
locale:

-câinii vagabonzi, o problemă menționată 
de cea mai mare parte a respondenț ilor;

-cal it at e a joasă a lucrărilor prestate de  
către Direcția Comunal-Locativă;

-de szăpe zire a înt ârz iat ă a t rotuarelor și  
drumurilor publice.

Part ic iparea cetățeni lor

*Datele au fost colectate de la cetățeni în perioada elaborării bugetului
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Extinderea rețelei de apă și canalizare

Amenajarea parcurilor/altor spații publice 
pentru recreere

Extinderea iluminării stradale 

Implementarea sistemului de sortare a
deșeurilor

Amenajarea terenurilor de joacă

Amenajarea curților de bloc

Ce t ip de îmbună tăț i r i crede ț i că ar aduce cea mai  
m ar e valoare gospodăr iei de locuin țe și servicii lor 

comunale?

7 8 %

7 0 %

5 5 %

2 9 %

2 4 %

Reparația blocurilor sanitare

Îmbunătățirea alimentației pentru copii

Modernizarea mobilierului

Creșterea numărului de grupe

Construcția de grădinițe noi

Care ar trebui să fie domeniile prioritare pentru 
autorități în domeniul educației timpurii?



I n fo rma ț i e adi ț ională

§ Audierea publică pe marginea proiectului de buget a fost organizată 
pe data 17 noiembrie, la ora 16, în sala mare a palatului de cultură
„Nicolae Botgros”.

§ Proiectul bugetului pent ru anul 2021 poate fi consultant aici:  
www.primariacahul.md

§ Detalii despre Bugetare Participativă: http://bugetulmeu.md/691/

§ Regulamentul Bugetării Participative aprobat de către Consiliul Local 
din Cahul: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-
regulamentului-privind-procesul-de-bugetare-participativ-
588023.html

§ Pent ru comentarii adiț ionale  
document, vă rugăm să 
primariacahul@gmail.com

referitoare  
trimiteți

la buget sau la acest  
un mesaj la adresa:

http://www.primariacahul.md/
http://bugetulmeu.md/691/
mailto:primariacahul@gmail.com


Expe rt -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

mailto:info@expert-grup.org
mailto:info@expert-grup.org
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Informează , Abi l i tează  
Și Ac ț ionează !

24.11.2019

Proiectul cofinațat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer


