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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 în anul 2021

1 2
3

4
5 6

Realizarea angajamentelor 
financiare în cadrul programelor de 

cheltuieli asumate

EXECUTARE

Asigurarea executării veniturilor și 
cheltuielilor în contextul pandemiei 

COVID-19

COVID-19

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

EFICIENȚĂ

Menținerea unui climat macroeconomic 
stabil, în concordanță cu prognozele 
elaborate

STABILITATE 

Promovarea și implementarea 
programului de bugetare participativă 
conform celor mai bune practici 

IMPLICAREA CETĂȚENILOR
Implementarea proiectelor 

investiționale de infrastructură 
conform angajamentelor propuse

INVESTIȚII



Estimările indicatorilor macroeconomici 
În procesul elaborării bugetului municipiului Bălți au fost luate în considerație estimările 
indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023

Sursa: Conform estimărilor prezentate de Ministerul Finanțelor în contextul aprobării Legii bugetului de stat pentru anul 2021,
https://mf.gov.md/ro/content/bugetul-de-stat-2021

Prognoze pentru anul 2021

Indicele prețurilor de consum: + 2,3%

Produsul Intern Brut: + 4,4%

Volumului producției industriale (Bălți): + 3,2%

Salariului nominal mediu: 8716 lei

Cursul MDL/USD: 19,07
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Bugetul primăriei municipiului Bălți în 2021

Temei legal
Decizia Consiliului Municipal Bălți nr.15/1 din 10.12.2020 
http://balti.md/documentele-de-politici/bugetul-municipal/aprobarea/

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

Circulara MF nr. 06/2-07/2020 privind elaborarea de către APL a 
proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023
https://mf.gov.md/ro/content/circulara-bugetar%C4%83-2021-2023-apl

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121302&lang=ro
https://mf.gov.md/ro/content/circulara-bugetar%C4%83-2021-2023-apl
https://mf.gov.md/ro/content/circulara-bugetar%C4%83-2021-2023-apl
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Structura veniturilor pentru anul 2021Evoluția veniturilor bugetare, 2017 – 2021

2021¹ - prognozat
2020² - precizat

Transferuri de la bugetul de stat 443.1 mil. lei

Defalcări, conform cotelor procentuale de la impozite și taxe 126.4 mil. lei

Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 37.0 mil. lei

Impozite pe proprietate 24.0 mil. lei

Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor 13.8 mil. lei

Venituri din proprietate 6.7 mil. lei

Granturi primite 0.6 mil. lei

Alte venituri 0.9 mil. lei

Veniturile bugetului primăriei municipiului Bălți



Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale pentru 
anul 2021

01 Servicii de stat cu destinație generală (autoritățile locale)              30 066,2 mil. lei 

02 Apărare națională                                                                                     0.667 mil. lei 

04 Servicii în domeniul economiei (transport)                                       53 885.2 mil. lei 

05 Protecția mediului 16 550,0 mil. lei 

06 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale         40 9231,1 mil. lei 

07 Ocrotirea sănătății                                                                                      0,52 mil. lei 

08 Cultură, sport, tineret                                                                          62 259,2 mil. lei 

09 Învățământ                                                                                          420 628,4 mil. lei 

10 Protecție socială                                                                                   41 678,6 mil. lei 

TOTAL                                                                    667 178,2 mil. lei
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Cheltuielile bugetului primăriei municipiului Bălți



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. 



01 Servicii de stat (primăria și consiliul local)

Executivul și
servicii de suport

20,6 mil. lei

Managementul 
finanțelor publice

4,7 mil lei

Realizarea şi monitoringul politicilor 
financiar-economic pe teritoriul 
municipiului Bălţi

Scopul

Remunerarea muncii – 16 517 mii lei
Bunuri și servicii – 3 409 mii lei

Plăți sociale – 12,0 mii lei
Stocuri de materiale – 660 mii lei

Alte - 35,2 mii lei

Cheltuieli

158,5 unități de personal
Personal

contribuirea efectivă la dezvoltarea 
comunității și asigurarea membrilor săi cu 

servicii publice de calitate

Exercitarea guvernării

Fondul de rezervă
1,1 mil. lei 32 unități de personal

Personal

Remunerarea muncii – 3 827 mii lei
Bunuri și servicii – 234,5 mii lei
Plăți sociale – 341,9 mii lei
Stocuri de materiale – 320,6 mii lei
Alte – 320,6 mii lei

Cheltuieli

Pentru anul 2021 cheltuielile serviciilor de stat cu destinație specială 
constituie suma de 30 milioane lei



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

Pentru dezvoltarea drumurilor 
și a transportului auto sunt 
prevăzute 53,9 mil. lei 

Dezvoltarea drumurilor
Lucrări de reparație și reabilitare a 
drumurilor locale, a celor de acces în 
perimetrul localității precum și măsuri de 
îmbunătățire a securității traficului rutier

04 Servicii în domeniul economiei 

Dezvoltarea transportului auto
Asigurarea serviciilor calitative de 
transport public electric și a dreptului la 
călătorie gratuită în transportul public 
pentru 19,3 mii pensionari și veterani



05 Protecția mediului

Pentru „Protecţia mediului” este 
prevăzută suma de 16 550,0 mii lei
Suma respectivă se planifică a fi utilizată pentru salubrizarea 
și curățarea teritoriului municipiului Bălţi, precum și pentru 
întreținerea Centrului de adăpost de animale fără stăpân. 

01 Salubrizarea străzilor
Colectarea, conservarea și 
distrugerea poluanților organici 
persistenți, a deșeurilor menajere 
solide și deșeurilor chimice

02 Animale fără stăpân
Întreținerea Centrului de adăpost de 
animale fără stăpân aceasta fiind o 
problemă frecvent semnalată de 
locuitorii orașului



Gospodărie locativă și servicii comunale

• exploatarea fondului locativ municipal
• reparația și întreținerea obiectelor de amenajare
• întreținerea stațiilor de salvare   

Iluminare stradală

• plata energiei electrice publice 
• întreținerea rețelelor electrice

06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale

Pentru ramura gospodăriei locativ-comunale au fost planificate cheltuieli 
în sumă de 40,9 milioane lei



08 Cultură, tineret și sport

Participarea tinerilor la viața publică și promovarea 
inițiativei active și a patriotismului

Tineret

Protejarea și dezvoltarea culturii, tradițiilor, 
obiceiurilor localității și prestarea serviciilor 
informaționale și de lectură

Cultură
Promovarea sportului prin intermediul 

activităților sportive regulate și practicarea 
unui mod sănătos de viață

Sport

Pentru sectorul cultură, tineret și sport au fost planificate cheltuieli în 
sumă de 62,3 milioane lei



09 Învățământ

În volumul total al bugetului pentru 
anul 2021 cheltuielile destinate 
învățământului constituie 63% 

Ponderea în total cheltuieli
Pentru realizarea activității de 

învățământ în anul 2021 urmează a fi 
antrenate 3309 unități de personal 

Efectivul de personal

2 școli 
primare 34 

grădinițe

6 alte 
instituții de 
învățământ420,6 mil. lei

10 
gimnazii

Reparațiile capitale pentru anul 
2021 sunt prognozate în sumă de 
15 mil. lei

Reparații capitale
95% transferuri de la Bugetul de stat

3% venituri colectate de instituții
2% venituri proprii

Finanțarea cheltuielilor

12 
licee



uhjn

Alocații de 1,7 mil.lei pentru finanțarea 
activității aparatului Direcției Generală 
Asistență Socială și Protecția Familiei

Alocații de 10,6 mil. lei pentru întreținerea 
a 2 centre sociale și 6 servicii sociale, 
(sprijin pentru familii cu mulți copii)

Alocații de 20,4 mil.lei pentru întreținerea a 
4 centre sociale și a 7 servicii sociale, 
(serviciul social ,,Asistență personală”)

Alocații de 6,6 mil. lei destinate întreținerii 
a 2 centre sociale (compensații pentru 
familii/persoane defavorizate)

10 Protecție socială
Pentru întreținerea instituțiilor din ramura „Protecția socială” au fost 
planificate cheltuieli în sumă 41 678,6 mii lei



Alte elemente ale bugetului

Datoria sectorului public

În conformitate cu Legea nr. 419/2006 
volumul datoriilor publice pe municipiu 
și a garanțiilor la sfârșitul anului 2021 
va constitui 215,1 mil. lei

Bugetul inițiativelor civice

Pentru implementarea programului de 
Bugetare Participativă (bugetul 
inițiativelor civice) au fost alocate 500 
mii. lei

Nivelul taxelor locale

Taxele locale pentru anul 2021 s-au 
prognozat în sumă de 32 347,1 mii lei 
sau cu o reducere de 2,5%, comparativ 
cu indicii aprobați pentru anul 2020 



Datoria sectorului public
În conformitate cu Legea nr. 419/2006¹ volumul datoriilor și a 
garanțiilor la sfârșitul anului 2021 va constitui 215,1 mil. lei.

215,1 mil. lei

Î.M. Direcția de Troleibuze Bălți
74,7 milioane lei

Primăria municipiului Bălți 
53,8 milioane lei

Î.M. Regia Apă - Canal Bălţi 
86,6 milioane lei

¹ Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public,garanţiile de stat şi recreditarea de stat
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25345&lang=ro



500 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.

• Bugetul total – 500 mii
• Proiecte mici – maxim 50 mii lei
• Proiecte mari – maxim 200 mii lei
• Contribuția proprie – cel puțin 5%

Valoarea bugetului

Prioritățile de finanțare
Extinderea și amenajarea spațiilor verzi

Zone de odihnă, locuri de joacă

Dezvoltarea infrastructurii stradale 

Activități comunitare

Protecția mediului

Activități culturale, sănătate, și sportive

Alte domenii conform priorităților strategice

Bugetul inițiativelor civice



Nivelul taxelor locale pentru anul 2021

1. Taxa pentru amenajarea teritoriului 100 lei pentru fiecare salariat sau fondator anual

2. Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 5% din venitul din vînzări ale serviciilor prestate 

3. Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,1% din venitul din vânzări a produselor 

4. Taxa pentru unităţile comerciale/prestări servicii Conform anexei nr. 9 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 15/1 din 10.12.2020

5. Taxa de piață 70 lei (haine) 30 lei alte pentru fiecare m² de teren administrat pe an 

6. Taxă pentru cazare 2% din venitul din vînzări ale serviciilor prestate 

7. Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de 
călători pe teritoriul municipiului 250 – 2300 lei lunar în dependență de numărul de locuri a unității de 

transport 

8. Taxă pentru parcare 10 lei pentru fiecare m² pe an

9. Taxă pentru dispozitivele publicitare 400 – 700 lei pentru fiecare m² în dependență de zonă

Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 15/1 din 10.12.2020
http://balti.md/wp-content/uploads/2020/12/reshenie-15-1-10.12.2020-md.pdf

http://balti.md/wp-content/uploads/2020/12/reshenie-15-1-10.12.2020-md.pdf


Opinia cetățenilor din municipiul Bălți 
asupra priorităților bugetare pentru

anul 2021

Primăria municipiului Bălți, 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 2021. 



Opinia cetățenilor din municipiul Bălți - transport

Căror sectoare de drum ar trebui să li se 
acorde mai multă atenție? 

str. Ștefan cel Mare

str. Bulgară

str. Independenței

curțile blocurilor

zona Gării de Nord

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din orașul Bălți asupra 
priorităților bugetare pentru anul 2021
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65%

Dezvoltarea pistelor pentru bicicliști

Actualizări ale indicatoarelor rutiere

Creșterea accesibilității pentru 
persoanele cu mobilitate redusă

Îmbunătățirea frecvenței de circulație a 
transportului local

Modernizarea stațiilor de așteptare

Îmbunătățirea marcajului rutier

Reparația trotuarelor

Securizarea trecerilor de pietoni

Cum poate fi îmbunătățită situația transportului 
public?



Opinia cetățenilor din municipiul Bălți - gospodărie

Care sectoare din oraș ar trebui iluminate în 
mod prioritar?

Iluminarea stradală a zonelor periferice

Parcurile

Trecerile de pietoni

Zonele publice

Ce alte probleme ar necesita mai multă 
atenție?
Animalele fără stăpân

Locurile de parcare în zonele centrale

culoarea fațadelor blocurilor

Amenajarea unor zone de agrement

36%

36%

53%

55%

56%

65%

Amenajarea terenurilor de joacă

Extinderea rețelei de apă și canalizare

Implementarea sistemului de sortare a 
deșeurilor

Extinderea iluminării stradale

Amenajarea parcurilor/altor spații 
publice pentru recreere

Amenajarea curților de bloc

Cum ar putea fi îmbunătățită situația în domeniul 
gospodăriei comunale? 

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din orașul Bălți asupra 
priorităților bugetare pentru anul 2021



Opinia cetățenilor – educație, cultură, tineret și sport

38%

38%

53%

55%

58%

Construcția de grădinițe noi

Creșterea numărului de grupe

Modernizarea mobilierului

Reparația blocurilor sanitare

Îmbunătățirea alimentației pentru 
copiii

Ce acțiuni trebuie să fie prioritare în domeniul 
educației timpurii?

Sursa: Conform Chestionarului de evaluare a opiniei cetățenilor din orașul Bălți asupra 
priorităților bugetare pentru anul 2021
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Cum apreciați calitatea serviciilor oferite 
tinerilor din localitate?
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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@ipre.md


