
Bugetul pentru 
cetățeni
Primăria orașului Drochia

2021



Principalele provocări ale bugetului în anul 2021

Asigurarea executării veniturilor și cheltuielilor în contextul 
pandemiei COVID-19

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

Realizarea angajamentelor financiare în cadrul proiectelor 
investiționale demarate în localitate

Implicarea cetățenilor într-un proces  democratic de deliberare 
și decizie – bugetul inițiativelor civice



CHELTUIELI

53,7 milioane lei

VENITURI Temei legal

Bugetul primăriei orașului Drochia pentru anul 2021

Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice 
locale

Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale

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
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Structura veniturilorEvoluția veniturilor bugetare, 2017 – 2021

2021¹ - prognozat

2020² - precizat

Transferuri de la bugetul de stat 30.9 mil. lei

Defalcări, conform cotelor procentuale 13.2 mil. lei

Venituri proprii 7.2 mil. lei

Venituri colectate 1.9 mil. lei

Alte venituri 0.6 mil. lei

Veniturile bugetului primăriei orașului Drochia



Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale

01 Servicii de stat cu destinație generală (autoritățile locale) 5 160,9

03 Ordine publică  (pompieri) 452,8

04 Servicii în domeniul economiei (fondul rutier) 2 075,1

05 Protecția mediului (animale fără stăpân) 160,0

06 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 15 570,9

08 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 1 978,2

09 Învățământ 28 255,2

10 Protecție socială 70,0

Grădinițe, 52.6%

Drumuri, 9.6%

Gospodărie 

comunală, 29.0%

Autorități locale

Cheltuielile bugetului primăriei orașului Drochia



Aparatul primarului
3678,7 mii lei

Serviciul suport
1 412,2 mii lei

4 contabili
1 îngrijitor de încăperi
1 operator
3 paznici

Cheltuieli de personal – 568,9 mii lei

Cheltuieli în bază de contract cu 
persoane fizice

Alte servicii – 114,5 mii lei 

Lumină, apă, gaze, canalizare, evacuarea 
gunoiului, comunicații.

Servicii comunale – 423 mii lei

Evaluarea și reevaluarea bunurilor 
imobiliare

Servicii de evaluare - 350 mii lei
Reparații curente și capitale (rampa de 

acces pentru persoane cu dizabilități)

Reparație – 780 mii 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

Cheltuieli de personal – 1 976 mii lei

Lumină, apă, gaze, canalizare, evacuarea 
gunoiului, comunicații.

Servicii comunale – 146 mii lei

Active nefinanciare, îndemnizațiile 
aleșilor locali și alte cheltuieli

Alte cheltuieli – 206,5 mii lei 

Fondul de rezervă

70 mii lei

01 Cheltuieli cu destinație generală (Primăria)



2 075,1 mii lei

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

Alte destinații
În 2021 se preconizează procurarea 
unei remorci cu capacitate mai 
mare pentru mijloacele de 
transport aflate la balanța primăriei

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.

Alocațiile din Fondul 
Rutier pentru anul 2021

Întreținerea drumurilor
Principala destinație a mijloacelor 
fondului rutier este întreținerea, 
reparația și reconstrucția 
drumurilor publice locale. 

04 Servicii în domeniul economiei (Fondul Rutier)



01
Amenajarea 
teritoriului

02

Contribuția Primăriei în 
implementarea Proiectului 

„Îmbunătățirea serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare 

în orașul Drochia”

Aprovizionare 
cu apă

03
Iluminare 
stradală

700 mii lei2240 mii lei12 631 mii lei

1 673 mii leiCheltuieli de personal

Cheltuieli curente

Investiții capitale

6 908 mii lei

4 050 mii lei

460 mii lei

Reparații capitale

Materiale

150 mii lei

90 mii lei

Energie electrică

06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale



Proiectul Uniunii Europene de 
asigurare a infrastructurii de 

apă și canalizare

Îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare

milioane EURO
Cost total - 4,5

Primăria Drochia Consiliul Raional Cetățenii

2020 1 692,2 mii lei 300 mii lei -

2021 2 256,3 mii lei 200 mii lei 1 692,2* mii lei

*Circa 2000 lei/consumator



1 978,2 mii lei

08 Cultură, tineret și sport

TINERET
Implicarea cetățenilor într-un proces  
democratic de deliberare și decizie –
Bugetare participativă

CULTURĂ
Păstrarea tradițiilor și patrimoniului 

cultural 

SPORT
Promovarea modului sănătos de 

viaţă

231 mii lei

660 mii lei

1 087 mii lei



Bugetul inițiativelor civice (bugetare participativă)

100 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 – 30 mii lei
• Contribuţia proprie – cel puţin 10%

Buget total – 100 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



Pentru hrana copiilor urmează a fi 
alocați de 2,9 mil lei

Produse alimentare
Pentru fiecare din cei 994 de copii, 

urmează a fi cheltuiți câte 28,4 mii lei/an  

Alocații per copil

09 Educație timpurie (grădinițe)

Grădinița 
nr. 5 Grădinița 

nr. 8

Grădinița 
nr. 928,3 mil. lei

Grădinița 
nr. 3

Pentru remunerarea celor 233 de 
vor fi alocați 20 mil. lei

Remunerarea muncii

Grădinița nr. 1 7 322,9 mii lei

Grădinița nr. 3 2 537,8 mii lei

Grădinița nr. 5 6 685,7 mii lei

Grădinița nr. 8 8 364,2 mii lei

Grădinița nr. 9 3 344,6 mii lei

Grădinița 
nr. 1



Pentru anul 2021 se preconizează alocații în mărime 
de 70 mii lei pentru susținerea familiilor social-
vulnerabile și alte activități sociale

10 Protecție socială – 70 mii lei

682,8 mii lei

Pentru stația de salvare pe apă din orașul Drochia sunt 
atribuite 4 unități de personal (1 șef de stație și 3 
salvamari) și 245,1 mii lei cheltuieli de personal

03 Protecție civilă – 452,8 mii lei

Pentru supravegherea și întreținerea animalelor fără 
adăpost în orașul Drochia sunt preconizate cheltuieli 
de 160 mii lei

05 Animale fără stăpân – 160 mii lei

Alte programe de cheltuieli



Taxele locale pentru anul 2021 rămân neschimbate

I. Taxa pentru amenajarea teritoriului 120 lei/an pentru fiecare salariat sau fondator

II. Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul orașului 0,15% din venitul din vânzări 

III. Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) 5% din venitul din vânzări 

IV. Taxa pentru dispozitivele publicitare 100 – 500 lei/an în dependență de zonă și amplasare

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

VI. Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări  servicii Conform Deciziei Nr.10/1 din 16.12.2019 Cu privire la aprobarea  
și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020

VII. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători 300 lei/lună pentru fiecare unitate de transport

VIII: Taxa de piață 38 lei/an pentru fiecare m² din terenul administrat

IX. Taxa pentru cazare 5% din valoarea serviciilor prestate

X. Taxa pentru parcare 15 lei/ an pentru fiecare m² 

XI. Taxa pentru parcaj 250 lei/an pentru fiecare loc de parcaj

XII. Taxa pentru salubrizare 2 lei/lună pentru fiecare domiciliat înscris la adresa 
respectivă



Opinia cetățenilor din orașul Drochia - drumuri

36%

38%

38%

43%

47%

50%

60%

63%

Actualizări ale indicatoarele rutiere

Creșterea accesibilității pentru persoanele 
cu mobilitate redusă

Dezvoltarea pistelor pentru bicicliști

Îmbunătățirea marcajului rutier

Modernizarea stațiilor de așteptare

Îmbunătățirea frecvenței de circulație a 
transportului local

Iluminarea trecerilor de pietoni

Reparația trotuarelor

Cum poate fi îmbunătățită rețeaua de transport?

Care sectoare de drum ar trebui reparate în 
mod prioritar?
str. Independenței

str. Varlaam

str. Vasile Lupu

str. Alexandru cel Bun



Opinia cetățenilor din orașul Drochia - gospodărie

Care sectoare din oraș ar trebui iluminate în 
mod prioritar?

Centru

Str. Independenței

Fabrica de Zahăr

Valea Curechiului

40%

44%

50%

52%

52%

53%

Amenajarea parcurilor/altor spații 
publice pentru recreere

Amenajarea curților de bloc

Amenajarea terenurilor de joacă

Extinderea iluminării stradale

Extinderea rețelei de apă și canalizare

Implementarea sistemului de sortare 
a deșeurilor

Cum ar putea și îmbunătățită situația în domeniul 
gospodăriei comunale?

Ce alte probleme ar necesita mai multă 
atenție?
Câinii vagabonzi

Depozitarea deșeurilor

Amenajarea râului din preajma lacului

Nevoia de semafoare în unele intersecții



Opinia cetățenilor – grădinițe/tineret

14%

17%

51%

53%

69%

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 serviciilor 
oferite tinerilor

Foarte bună
2%

Destul de bună
14%

Relativ bună
48%

Nu prea bună
31%

Deloc bună
5%



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


