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Noțiuni generale
■ Buget local - toți banii pe care îi încasează și îi cheltuie primăria pentru activitatea

sa și a instituțiilor subordonate timp de un an

■ Venituri bugetare - toate veniturile primăriei care sunt colectate timp de un an, din 
veniturile proprii (din taxele și impozitele locale), impozitul din salariul persoanelor
fizice, mijloace speciale (din prestarea serviciilor contra plată) precum și din 
transferuri din bugetul de stat și granturi (finanțări nerambursabile)

■ Venituri proprii - sunt banii colectați pe teritoriul localității din: impozitele pe 
proprietate (impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobile), taxele locale 
(conform titlului VII al Codului Fiscal), taxa pentru patenta de întreprinzător, venituri
din arenda și locațiunea bunurilor proprietate publică și alte venituri

■ Defalcări de la impozitele și taxele de stat - reprezintă repartizarea unei părți din 
impozitele și taxele de stat, colectate pe teritoriul localității de organele de 
specialitate centrale către bugetul local

■ Transferuri cu destinație generală - reprezintă banii, care se transferă de la bugetul
de stat în bugetul localității conform unei formule de calcul specificată în lege, 
pentru activitățile primăriei: aparatul primăriei; protecția mediului; amenajarea
teritoriului, aprovizionare cu apă, iluminarea străzilor; case de cultură, biblioteci, 
centre de tineret; protecție socială



Transferuri cu destinație specială - reprezintă banii, care 
se transferă de la bugetul de stat sau bugetul raional în
bugetul localității pentru finanțarea funcțiilor publice: 
învățământul (grădinițele și învățământul extrașcolar)

Mijloace speciale - veniturile primăriei din prestarea
serviciilor: plata pentru certificate de urbanism, plata
părintească la grădinițe și alte mijloace intrate legal în
bugetul local

Cheltuieli bugetare - reprezintă totalitatea cheltuielilor
primăriei pe care le efectuează pe parcursul unui an 
bugetar, inclusiv pentru toate instituțiile din subordine
(grădiniță, casă de cultură, bibliotecă, stadion etc.)

Calendar bugetar - reprezintă orarul activităților ce țin de 
elaborarea, aprobarea și executarea bugetului local



Calendar bugetar
■ Calendarul Bugetar** reprezintă un element indispensabil în

activitatea primăriei și în general în procesul bugetar. Acesta
este constituit dintr-un plan de activități aferente procesului
bugetar, în care sunt stabilite termenele de realizare a 
acestora și persoanele responsabile.

Acțiune
Termen de 

realizare
Simbol

20 aprilie

1 mai
Elaborarea / actualizarea Programului strategic de 
dezvoltare a localității (după caz)

5 iunie
Consultarea circularei privind elaborarea bugetelor 
locale anuale elaborată de ministerul finanțelor

1 martie

Primarul emite dispoziția cu privire la calendarul de 
activități pentru elaborarea proiectului bugetului 
local și crearea a grupului de lucru responsabil de 
proiectul bugetului
Analiza tendințelor veniturilor și cheltuielilor 
bugetului local reieșind din executarea bugetului pe 
anii precedenți și elaborarea prognozei preliminare 
de resurse și cheltuieli pentru anul viitor

15 februarie
Prezentarea de către primar a raportului anual de 
activitate și raportului privind executarea bugetului 
pentru anul anterior.



5 zile după 
aprobare

Prezentarea copiei deciziei privind  aprobarea 
bugetului local ( inclusiv anexele și nota informativă)

10 decembrie Examinarea și aprobarea bugetului local

5 zile de la 
apariția 

modificării

Ajustarea, în caz de necesitate, a relațiilor 
interbugetare, ținând cont de modificările intervenite 
ca urmare a examinării și aprobării proiectului 
bugetului de stat la Guvern

20 noiembrie
Definitivarea proiectului bugetului local și 
prezentarea spre examinare și aprobare

10 iulie
Întocmirea proiectului bugetului local (inclusiv anexa 
cu cotele taxelor și impozitelor locale) și prezentarea 
acestuia spre consultare

30 iunie
Elaborarea și prezentarea propunerilor de buget, 
inclusiv fundamentate pe programe și performanță

5 iulie

15 iunie

Consultarea propunerilor de buget și prioritizarea 
cheltuielilor împreună cu grupul de lucru

Estimarea veniturilor bugetului local și determinarea 
limitelor de cheltuieli pe instituții subordonate

** Calendarul pentru elaborarea și aprobarea bugetelor locale pe anul următor este 
descris în "Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului" 

introdus prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015



Pentru ce utilizăm bugetul 
local
■ De la bugetele satelor (comunelor) sunt finanţate cheltuielile ce ţin

de:

■ ·         amenajarea teritoriului

■ ·         construcţia şi întreţinerea drumurilor, străzilor, podurilor locale

■ ·         construcţia şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă, de 
canalizare, de curăţire a localităţii

■ ·         acordarea de asistenţă socială familiilor cu mulţi copii, a 
persoanelor în etate, suplimentar la programele sociale centralizate

■ ·         întreţinerea grădiniţelor

■ ·         întreţinerea caselor de cultură, a bibliotecilor

■ ·         activitatea primăriei ş.a.



Proiectul bugetului local 2021
 Venituri – 12088,4 mii lei
 Cheltuieli – 12088,4 mii lei
 Spre deosebire de bugetul anual al statului, bugetul anual al satului

(comunei) nu poate fi aprobat cu deficit bugetar, adică cheltuielile nu
pot fi mai mari decât veniturile. În cazul în care nu sunt bani suficienţi
pentru a acoperi cheltuielile necesare, prin decizia consiliului, primăria
poate lua împrumuturi mici, pentru cheltuieli curente, de la bugetul
raional, precum şi de la alţi creditori. Guvernul nu are obligaţia de a
plăti împrumuturile luate de consiliul satului (comunei).

 Primarul satului (comunei) este responsabil de îndeplinirea bugetului
local.



Venituri = 12088.4 mii lei

1275

1611

403

9202

pe categorii
venituri prorpii

impozitul pe venit de la
persoane fizice
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servicii
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național



Venituri proprii = 2230,8 тыс. лей

470 mii lei
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163,7 mii lei
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145,9 mii lei

10 mii lei



Transferuri = 9202 mii lei

6459,4 mii lei

820,3 mii lei

62,4mii lei

1859,5mii lei

19%

69%

12%

Transferuri – resurse financiare provenite din bugetul de stat



Cheltuieli



Cheltuieli = 12088,4 mii lei
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Fond de rezerva 85000 lei

aparatul prim[riei

infrastructura drumurilor

amenajarea teritoriului și 
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invatamant
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Mulțumim pentru atenție!


