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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 programelor de 
cheltuieli asumate

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



CHELTUIELI

30,8 milioane lei

VENITURI Temei legal

Bugetul primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2021

Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice 
locale

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

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



55.1%

34.9%

4.3%

Structura veniturilorEvoluția veniturilor bugetare, 2017 – 2021 (mil. lei)

2021¹ - prognozat

2020² - precizat

Transferuri de la bugetul de stat 18,0 mil. lei

Impozite și taxe 11,4 mil. lei

Alte venituri 1,4 mil. lei

Veniturile bugetului primăriei orașului Sîngerei
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Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale

Cheltuielile bugetului primăriei orașului Sîngerei

01 Servicii de stat cu destinație generală (autoritățile locale) 3460

04 Servicii în domeniul economiei (fondul rutier) 3720

06 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 5140,8

08 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 1838,5

09 Învățământ 15522,1

10 Protecție socială 1098,6
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3720,0 mii lei

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

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

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

04 Servicii în domeniul economiei (Fondul Rutier)



01 Dezvoltarea
gospodăriei
de locuințe

02
Aprovizionare 

cu apă

03
Iluminare 
stradală

1380 mii lei800 mii lei2960 mii lei

06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale



1838,5 mii lei

08 Cultură, tineret și sport

PATRIMONIUL NAȚIONAL
Protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural naţional

DEZVOLTAREA CULTURII
Promovarea valorilor culturale în regiune

SPORT
Promovarea modului sănătos de 

viaţă

211,9 mii lei

1143,7 mii lei

482,9 mii lei



Pentru fiecare din cei 730 de 
copii, urmează a fi alocați câte 

21,3 mii lei/an  

Alocații per copil
Pentru remunerarea muncii 
angajaților se preconizează suma 
de 11,2 mil. lei

Întreținerea personalului
15,5 mil. lei

09 Învățământ

Grădinița 
nr. 6

Grădinița 
nr. 5

Grădinița 
nr. 1

Grădinița 
Vrănești



10 Protecție socială

1098,6 mii lei

Protecția familiei și 
copilului – 1027 mii lei

Alte servicii de protecţie
socială - 71,6 mii lei



Taxele locale pentru anul 2021 rămân neschimbate??

I. Taxa pentru amenajarea teritoriului 150 lei/an pentru fiecare salariat sau fondator

II. Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul 
orașului

0,2% din venitul din vânzări 

III. Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) 10% din venitul din vânzări 

IV. Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,2% din venitul din vânzări 

V. Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări  servicii Conform Deciziei Nr.

VI. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători 230-320 lei/lună pentru fiecare unitate de transport (pe 
categorii de mijloc transport)

VII: Taxa de piață 10 lei/an pentru fiecare m² din terenul administrat

VIII. Taxa pentru cazare 10% din valoarea serviciilor prestate

IX. Taxa pentru parcare 6 lei/ an pentru fiecare m² 

X Taxa pentru posesorii de câini 50 lei/an pentru fiecare patruped

XI. Taxa pentru salubrizare 1 lei/lună pentru fiecare domiciliat înscris la adresa 
respectivă

XII. Taxa pentru dispozitivele publicitare 150 – 400 lei/an în dependență de zonă și amplasare



Opinia cetățenilor din orașul Sîngerei - drumuri

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

str. Mateevici

str. Negruzzi

str. Maria Dragan

str. Prieteniei1%

3%

4%

4%

4%

5%

6%

10%

Modernizarea stațiilor de așteptare

Îmbunătățirea marcajului rutier

Creșterea accesibilității pentru 
persoanele cu mobilitate redusă

Dezvoltarea pistelor pentru 
bicicliști

Îmbunătățirea frecvenței de 
circulație a transportului local

Iluminarea trecerilor de pietoni

Actualizări ale indicatoarele rutiere

Reparația trotuarelor

Cum poate fi îmbunătățită rețeaua de transport?



Opinia cetățenilor din orașul Sîngerei - gospodărie

Care sectoare din oraș ar trebui iluminate în 
mod prioritar?

Centrul

Parcul

Darienco

Huidicioarele

Ce alte probleme ar necesita mai multă 
atenție?
Câinii vagabonzi

Depozitarea deșeurilor

Piața neconformă

Marcaje pentru traversarea drumurilor6%

6%

6%

6%

7%

11%

Amenajarea curților de bloc

Amenajarea terenurilor de joacă

Extinderea iluminării stradale

Implementarea sistemului de 
sortare a deșeurilor

Amenajarea parcurilor/altor 
spații publice pentru recreere

Extinderea rețelei de apă și 
canalizare

Ce credeți că ar trebui de întreprins pentru 
îmbunătățirea situației în domeniul gospodăriei de 

locuințe și serviciilor comunale?



Opinia cetățenilor – grădinițe/tineret

Cum apreciați calitatea serviciilor oferite 
tinerilor?

1%

1%

3%

3%

4%

6%

6%

Renovarea acoperișului și 
fațadei

Dotarea cu inventar sportiv

Construcția de grădinițe noi

Creșterea numărului de grupe

Modernizarea mobilierului

Reparația blocurilor sanitare

Îmbunătățirea alimentației 
pentru copiii

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

0%25%

50%

25%

0%

 Foarte bună  Destul de bună  Relativ bună

 Nu prea bună  Deloc bună
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