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Mesaj din par tea Primarului
Am o deosebită plăcere să prezint bugetul cetățenilor pentru anul 2021 elaborat în baza proiectului bugetului 
pentru satul Sălcuța. În ultimele două luni, împreună cu echipa și colegii de la Primărie am depus tot efortul pentru a 
elabora un document care să asigure finanțare pentru toate serviciile importante ale localității. Efortul a fost unul 
semnificativ și din cauza faptului că în anul 2020 ne-am luptat cu pandemia COVID-19, iar acest fapt a afectat 
negativ atât veniturile cât și cheltuielile, iar impactul social, economic și cel asupra sănătății publice continuă să fie 
unul semnificativ.

Dar în ciuda acestor provocări enorme, am încercat să elaborăm un buget echilibrat și focusat pe prioritățile 
comunității. Vreau să cred că bugetul pentru anul 2021 va fi unul mai bun, mai transparent și mai aproape de nevoile 
fiecărui cetățean.

Cele mai importante obiective ale noului buget sunt:
• Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public;
• Prestarea serviciilor calitative și la prețuri competitive din partea întreprinderilor municipale;
• Îmbunătățirea educației preșcolare.

Acest document 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.

Cu respect ,  
Ion NOVAC
Primarul satului Sălcuța



Bugetu l pr imăr ie i satului Să lcu ța pent ru anul 2021



Structura veni tur i lor

Transfer dest ina ț i e  
specială

5 4 %

Transfer  
de s tina ț ie  
generală  

2 0 %

Impozi tu l pe  
veni t  
1 5 %

Im pozit   
funciar  

5 %

Încasări  de  la 
prestarea  

servicii lor cu 
plată , a rendă și 

dona ț i i
4 %

Taxe locale 
1 %

Impozi tu l pe  
bunuri le 

imobi l iare 
1 %

Bugetul satului Sălcuța este foarte 
dependent de transferurile de la bugetul 
de stat.

Există o capacitate limitată de a colecta  
taxe și impozite la nivel local: număr mic 
de agenți economici și lipsa oricărei 
industrii care ar putea genera venituri 
pentru bugetul local.



Chel tuie l i le bugetulu i pr imăr ie i satului Să lcu ța

1 483 600

933 700

Servicii de stat cu destinație 
generală (autoritățile locale)

Cultură, sport, tineret, culte și 
odihnă

Gospodăria de locuințe și 
gospodăria serviciilor comunale 677 000

Servicii în domeniul economiei 
(dezvoltarea drumurilor) 534 700

Apărare națională 1 000

Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale 

(LEI)

Învățământ preșcolar 3 582 200

Învăț ământ   
preșcolar 

50%

Aut orit ăț ile locale  
21%

Cultură, sport 
și  t ineret  

13%

Gospodăria  
de locuinț e  

9 %

Dezvolt area  
drumurilor 

7 %



Aparatu l
pr imarului

1 286 800 lei

Se rviciul   
suport

166 800 lei

Cheltuieli de personal –
75 000 lei

Alte servicii – 27 000 lei
Servicii bancare, reparații 
curente

Servicii comunale – 161 000 lei

Combustibil, piese de schimb, unelte

Procurarea maș ini lor și 
u t i la je lor – 110 000 lei

Cheltuiel i de personal – 829 000 lei
2 unități de demnitate publică
1 secretar al consiliului orășenesc
1 contabil șef
1 arhitect
11 funcționari publici
3 unități de personal de deservire

Servicii transport –
65 000 lei

A l t e cheltuiel i – 186 000 lei
Active nefinanciare, rechizite de 
birou și alte cheltuieli

Fondul de rezervă

30 000 lei

Chel tuie l i cu dest ina ț ie genera lă



D ezvo l ta rea drumuri lor din loca l i ta te

Ponderea cheltuielilor din buget destinate îmbunătățirii 
infrastructurii din localitate continuă să fie una redusă. 
Iar subfinanțarea acestui domeniu îngreunează și 
încetinește realizarea obiectivelor stabilite în 
documentele de planificare.

În anul 2021, se planif ică reabilitarea unei singure  
porțiuni de drum.

534 700 lei



Evacuare a  
d eșe ur ilor

Ilum inare  
stradală

117 000 lei

Gospodăr ia de locuin țe și a servicii lor comunale (1)

Procurarea uneltelor și 
inventarului gospodăresc 25 mii lei

Materiale de construcții 12 mii lei

Alte cheltuieli 80 mii lei

Reparații capitale 240 mii lei

Energie electrică 210 mii lei

Materiale de construcții 100 mii lei

560 000 lei
Repara ț i a capi ta lă a două l inii de  

r e ț e a de i luminat public



Gospodăr ia de locuin țe și a servicii lor comunale (2)

Gospodăriile individuale 15 lei/ lunar

Familiile social-vulnerabile 7 lei/ lunar

Inst ituț iile bugetare 30 lei/ lunar

Agenț ii economici 45 lei/ lunar

Tar i fe le de evacuare a 
deșeuri lor

Foa r te  
mul ț umit   

8 %

Destu l de  
m u l ț u m i t  

6 7 %

N u  prea  
mul ț umit   

1 7 %

Deloc  
mul ț umit   

8 %

Cât de mulțumiți sunteți de raportul dintre prețul achitat pentru 
serviciile de apă, canalizare și evacuare a deșeurilor și calitatea 

acestor servicii?

*Datele au fost colectate de la cetățeni în perioada elaborării bugetului



933 700 lei

Cultură , t i n e r e t și spor t

TINERET
Remunerarea personalului centrului de 
tineret (71% din buget)
Servicii comunale (19%) 
Procurarea de materiale (10%)

CULTURĂ
Remunerarea personalului din
bibliotecă și caselor de cultură (63% 
din buget)
Activități culturale (20%)
Servicii comunale (17%)

SPORT
Organizarea a 3 act ivităț i  
sportive în localitate

517 mii le i

396 mii le i

20 mii le i



Aloca ț i i per copil
Pentru fiecare din cei 164 de copii, 
urmează a f i alocaț i câte 21,841 le i/ an .

Produse a l imentare
Pent ru hrana copiilor urmează a f i  
procurate produse alimentare în 
sumă de 500 mii lei.

În t re ț inerea personalului
40 de angaja ț i
2 ,469,000 lei pentru remunerarea 
angajaților (69% din întreg 
bugetul)

3 582 000 lei

Educa ț ie t impur ie (grădini țe)



Bugetarea part ic ipat ivă
În premieră, primăria din Sălcuța 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.

Suma minimă alocată din BP din bugetul local 50 m ii le i  

Benef ic i i le BP:



8 3 %

6 7 %

4 2 %

3 3 %

3 3 %

2 5 %

Reparaț ia trotuarelor

Dezvoltarea pistelor pentru bicicliști

Creșterea accesibilității pentru persoanele cu 
mobilitate redusă

Securizarea/ iluminarea t recerilor de pietoni

Modernizarea stațiilor de așteptare

Actualizări ale indicatoarele rutiere

Ce tip de îmbunătățiri credeți că ar aduce cea mai 
mare valoare rețelei de transport din Sălcuța?

7 5 %

7 5 %

6 7 %

4 2 %

4 2 %

4 2 %

Implementarea sistemului de sortare a 
deșeurilor

Extinderea rețelei de apă și canalizare

Instalarea băncilor în spații publice

Amenajarea parcurilor/altor spații publice 
pentru recreere

Amenajarea terenurilor de joacă

Extinderea iluminării stradale

Ce tip de îmbunătățiri credeți că ar aduce cea mai mare 
valoare gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale? A l t e prob leme ident i f ica te

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

§ câinii (inclusiv pisicile) vagabonzi;
§ clădiri în stare precară și nesatisfăcătoare 

în centrul satului;

§ serviciile sociale prestate de APL ar trebui 

îmbunătățite.

Part ic iparea cetățeni lor

*Datele au fost colectate de la cetățeni în perioada elaborării bugetului



I n fo rma ț i e adi ț ională

§ Audierea publică pe marginea proiectului de buget va fi organizată 
pe data XX noiembrie, la ora XX, în locaț ia XX.

§ Proiectul bugetului pent ru anul 2021 poate fi obț inut la sediul  
primăriei.

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

§ Regulamentul Bugetării Participative aprobat de către Consiliul Local 
din Sălcuța: https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-aprobarea-
regulamentului-privind-procesul-de-bugetare-participativ-
581880.html

§ Pent ru comentarii adiț ionale  
document, vă rugăm să 
ciomirtan.maria@mail.ru

referitoare  
trimiteți

la buget sau la acest  
un mesaj la adresa:

http://bugetulmeu.md/691/
mailto:ciomirtan.maria@mail.ru


Expert-Grup

+373 22 929 994

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

info@expert-grup.org

IPRE

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

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

info@expert-grup.org

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

15.09.2019

Proiectul cofinațat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer


