
BUGETUL
2021

Proiect
Eveniment organizat cu suportul 
Programului Comunitatea Mea

Primăria municipiului Strășeni



Bugetul 2021

55,400,000 lei



Bugetul 2021

55,400,000 lei

Venituri
(impozitul pe venit, impozitul 

funciar 

şi imobil,taxe locale, 

amenzi şi sancţiuni, venituri 

colectate, etc.) 

Cheltuieli
(cheltuieli de personal, 

bunuri și servicii, mijloace 

fixe, materiale etc.)



Transferuri de la Bugetul de Stat
34,218,800 lei (62%)

Venituri proprii
21,181,200 lei (38%)

De unde vin banii?

Transferuri de la Bugetul de Stat comparativ cu Venituri proprii



Prestare servicii
2,020,000 lei (9%)

Impozite
14,948,200 lei (70%)

Taxe locale
4,166,000 lei (19%)

De unde vin banii?

Structura Veniturilor proprii

Alte venituri
47,000,0 lei (2%)



Bugetul 2018-2020

2018

(executat)

47,045,3 

mii lei

2020

(precizat)

51,058,3 

mii lei

2019

(executat)

51,691,3 

mii lei
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Grădiniță

Școal de Arte

Primărie și Consiliul Local

Servicii de suport

Reparația drumurilor

Aprovizionare cu apă și canalizare

Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat …

Instituții de cultură, biblioteca, sport

Fondul de rezerva

Protecție socială(serviciul de mediatori)

Cum cheltuim banii?



Cum cheltuim banii?

Grădinițe

24,565,700 lei

Salarii

1114 copii 22051,8 lei/ copil

Servicii

comunale
Reparație 

capitală

18,963,000

lei

2,164,000

lei

2,200,000

lei

Alte 

cheltuieli

1,238,700

lei



Cum cheltuim banii?

Școala de Arte

6,958,900 lei

Salarii

350 copii 19,882,5 lei/ copil

Servicii

comunale

6,644,000 171,000

lei

Alte 

cheltuieli

143,900

lei



Cum cheltuim banii?

Primăria și Consiliul Local

3,734,000 lei

Salarii

16 Angajați

Alte

cheltuieli

Servicii 

comunale

2,564,000

lei

230,000

lei

940,000

lei



Cum cheltuim banii?

Servicii de suport

2,224,000 lei

Salarii

18 Angajați

Alte

cheltuieli

Servicii 

cadastrale
1,394,000

lei
300,000

lei

530,000

lei



Cum cheltuim banii?

836,000 lei

Biblioteca SportCasa de 

cultură

105,400

lei

230,600

lei

100,000

lei

Instituții de cultură, biblioteca, sport

Tineret

400,000

lei



Cum cheltuim banii?

8,280,000 lei

Aprovizionarea 

cu apă și 

canalizare

Iluminatul 

stradal

Dezvoltarea 

comunală și

amenajarea 

2,500,000

lei

4,200,000

lei

1,580,000

lei

Aprovizionarea cu apă și canalizare, dezvoltarea comunală și amenajare și 
iluminat stradal  



Cum cheltuim banii?

8,514,000 lei

Reparația drumurilor

... m de 
drum reparate

Străzile ce vor fi reparate:
- Ștefan cel Mare
- Grigore Ureche
- Petru Rareș
- Gheorghe Asachi
- Alecu Russo
- Mitropolit Dosoftei



Cum cheltuim banii?

37,400,0 lei

Protecție socială(serviciul mediatori)

250
persoane aflate în 

situații de dificultate



Taxe și impozite  locale 2021
Taxă de piaţă
Din suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate
pe teritoriul pieţei (anual) pentru agenții economici:
Piața „Bunescu & CO” , piața „Decusar”        – 8 lei anual /fiecare m2

Piața „Coopcolprod” – 10 lei anual /fiecare m2

Piața „Maxidan” – 16 lei anual /fiecare m2

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale

Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri:
- până la 8 locuri – 530 lei/lunar                                                                       
- 9 - 16 locuri – 690 lei/lunar
- mai mult de 17-24 locuri – 1000 lei/ lunar

Taxa pentru salubrizare                                      – 15 lei/per persoană anual
Taxa pentru parcare                                            – 16 lei pentru m2/anual
Taxa pentru amenajarea teritoriului               – 145 lei/pentru fiecare salariat 

– 115 lei/pentru fiecare fondator (gospodării țărănești)
– 145 lei/pentru fiecare fondator (întreprinderi individuale)
– 175 lei/pentru fiecare persoană ce desfășoară activitate în domeniul justiției

Taxa pentru parcaj – 400 lei/ loc de parcaj
Taxa de plasare a publicității                 – 5%
Taxa pentru dispozitivele publicitare – 830 lei pentru fiecare m2



a) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) - producătorii şi
difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile
poştale;

b) taxei pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodăriilor
ţărăneşti (de fermier) care au atins vîrsta de pensionare;

c) tuturor taxelor locale - proprietarii sau deţinătorii bunurilor
rechiziţionate în interes public, pe perioada rechiziţiei, conform 
legislaţiei;

d) taxei pentru amenajarea teritoriului - persoanele fizice care 
desfășoară activități individuale, în cadrul piețelor create în condițiile
art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.

SE SCUTESC DE PLATĂ:



















a) Taxa pentru unitățile de comerț și prestări servicii de deservire socială plasate în 
centrul orașului în perimetrul străzilor M. Eminescu (de la traseul Chișinău-
Ungheni pînă la Moldtelecom), str. Ștefan cel Mare și Sfînt (de la Centrul de 
Sănătate Publică pînă la intersecția cu str. Morilor) se majorează cu 25%;

b) pentru comercializarea băuturilor alcoolice, mărimea taxei se majorează cu 15%;

c) în cazul autorizării activității unității de comerț în regim NON-STOP mărimea 
taxei se majorează cu 25%, cu excepția farmaciilor.

Se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii:  

a)   persoanele fizice care desfășoară activități individuale, în cadrul piețelor create 
în condițiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.

NOTĂ:



Pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei nr.1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056 din 16.06.2000)

I. Terenuri cu destinație agricolă

a) Toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor și pășunilor:

- Care au indici cadastrali           – 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;

- Care nu au indici cadastrali      – 110 lei pentru 1 hectar;

b) Terenurile destinate fânețelor și pășunilor:

- Care au indici                                – 0,75 lei / grad-ha

- Care nu au indici cadastrali        – 55 lei /ha

c) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 

– 115 lei pentru 1 ha de suprafață acvatică 

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare



II. Terenuri din intravilan

a)  Terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuințe, loturi de pe lîngă domiciliu   (inclusiv 
terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lîngă domiciliu și distribuite în extravilan, din 
cauza insuficienței de terenuri în intravilan)

-Pentru s. Făgureni - 1 lei/100 m.p

b) Terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lângă domiciliu și distribuite în extravilan din 
cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale 
teritoriale conform valorii estimative;

- Pentru Strășeni - 4 lei/100 m.p

c) Terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele 
cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

- 10 lei/100 m.p

- Terenuri agricole cu construcții amplasate pe ele         - 0,3% din baza impozabilă a bunului             
imobil

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare



II. Terenuri din extravilan

a) Terenurile pe care sunt amplasate clădiri și construcții, carierele și pământurile distruse în urma activității de 
producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

- 350 lei/1 ha

b) Terenurile altele decât cele specificate la alin.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform 
valorii estimate.

- 70 lei/1 ha

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv 
cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după 
începutul lucrărilor de construcţie neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei nr.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal   

nr.1056 din 16.06.2000)

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare



Pentru persoanele fizice 

Cu destinaţie: (obiecte evaluate)

- Locativă (apartamente şi case de locuit individuale, 
garajele evaluate și terenurile pe care acestea sînt amplasate)                - 0,09%  

din baza  impozabilă a bunurilor imobile

-Pentru bunuri imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă - 0,3%    
din baza impozabilă a bunurilor imobile

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare



Întrebări
sau

Propuneri


