
Municipiul Strășeni, 3 decembrie 2020

Audierea publică 

Proiectul de buget 2021



Audierea Publică. Bugetul 2021
În noiembrie 2020, Primăria Strășeni împreună cu Coaliția Locală au lansat un chestionar despre principalele priorități pentru anul 2021.

Acestea sunt rezultatele intervievării a 410 cetățeni:
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224 cetățeni cu vârsta 18-35 ani 

9%

41%

55%

167 cetățeni cu vârsta 36-59 ani 

La acest exercițiu au participat 340 femei și 70 
bărbați

19 cetățeni cu vârsta 60-69 ani 
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Cât de mulțumiți sunteți de calitatea serviciilor prestate de autoritățile locale?

25% 55%

12% 8%

Foarte mulțumiți Destul de mulțumiți

Nu prea mulțumiți Deloc mulțumiți 

20% Foarte Mulțumit

103 cetățeni din cei 410 intervievați s-au declarat foarte mulțumiți de calittaea 
serviciilor prestate de APL.

Gradul de satisfacție al cetățenilor

55 % Destul de mulțumit

216 cetățeni din cei 410 intervievați s-au declarat destul de mulțumiți de calittaea 
serviciilor prestate de APL

12% Nu prea mulțumit

74 cetățeni din cei 410 intervievați s-au declarat nu prea mulțumiți de calittaea 
serviciilor prestate de APL

8% Deloc mulțumit

7 cetățeni din cei 410 intervievați s-au declarat deloc mulțumiți de calitatea 
serviciilor prestate de APL



Cum apreciați transparența bugetară la nivelul primăriei din mun. Strășeni?

28% 53%

17% 2%

Foarte bună Destul de bună

Nu prea bună Deloc bună 

28 % Foarte Bună

118 cetățeni din cei 410 intervievați au apreciat transparența în mun.Strășeni ca 
foarte bună

Gradul de transparență a APL:

53 % Destul de bună

216 cetățeni din cei 410 intervievați  au apreciat transparența în mun.Strășeni ca 
destul bună

17% Nu prea bună

71 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat transparența în 
mun.Strășeni ca nu prea bună

2% Deloc bună

5 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat transparența în 
mun.Strășeni ca deloc bună



Ce tip de îmbunătățiri credeți că ar aduce cea mai mare valoare rețelei 
de transport din Strășeni?
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Actualizări ale indicatoarele rutiere

Securizarea/iluminarea trecerilor…

Creșterea accesibilității pentru …

Dezvoltarea pistelor pentru bicicliș

Reparația trotuarelor

Modernizarea stațiilor de așteptare

Îmbunătățirea frecvenței de …

Îmbunătățirea marcajului rutier Pavaj tactil, sectorul Podis,asfalt 
Bucovina, Parcare Centru, 
Reparare drumuri, corectarea 
greselilor marcaj rutier,stradele 
mici reparate, M.Eminescu (linga 
pod)reparat, piata,centrul medical, 
Parcări, iluminare și indicatoare 
rutiere pe Decebal, iluminare V. 
Alecsandri, accesibilitate 
cărucioare, reparația cartierelor 
locative, rută pe strada V. Micle, 
trotuarele Ștefan cel Mare în fața 
poliției.

Altele
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Cum apreciați calitatea reparațiilor și mentenanța drumurilor publice din localitate?

14% 35%

31% 15%

Foarte bună Destul de bună

Relativ bună Nu prea bună

14 % Foarte Bună

57 cetățeni din cei 410 intervievați au apreciat calitatea reparației și mentenanța 
drumurilor în mun.Strășeni ca foarte bună

Gradul aprecierii:

35 % Destul de bună

216 cetățeni din cei 410 intervievați  au apreciat calitatea reparației și mentenanța 
drumurilor în mun.Strășeni ca destul bună

31 % Relativ bună

71 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat calitatea reparației și 
mentenanța drumurilor în mun.Strășeni ca nu prea bună

15% Nu prea bună

5 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat calitatea reparației și 
mentenanța drumurilor în mun.Strășeni ca deloc bună

Deloc bună 

5%

5 % Deloc bună

5 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat calitatea reparației și 
mentenanța drumurilor  în mun.Strășeni ca deloc bună



Care sectoare de drum/trotuare ar trebui să fie reparate în mod prioritar de către Primăria Strășeni?

Școli, licee, trotuare spre cimitirul nou, Bucovinei, M.Vitezul, intrarea și ieșire Strășeni,zona taxi-Casa de Cultura, în fața 
Casei de Cultură, stradela Lazo, G. Asachi, Dosoftei, Liceul Teoretic ”M. Eminescu”, trotuare de la Biserica Centrală, Ștefan 
cel Mare(Centru), parcarea în piață, ieșirea spre Chișinau- Ștefan cel Mare, Boris Glavan, Centru medical, 31 August, Podul 
Volocii, V. Lupu, V. Alecsandri, T. Ciorbă, sectorul Fundătura, I. Creangă, M. Eminescu , Lomonosov, C. Stere, Dosoftei, P. 
Movilă, Parcare – Gr. Vieru, Podiș, V.Micle, Centru – trotuare, Gorki, B. Lăutaru, Sciusev, trotuare policlinica spre Podul 
Volocii, intrările și ieșirile în grădinițe și școli/gradinița 2, V. Cupcea, A. Russo, Gagarin, Ureche, Autogara, P. Rareș, Aleea 
Plopilor, P. Sîrcu, B.P.Hasdeu,Varlaam, P.Movilă, sectorul cimitirului vechi.

Sat. Făgureni- Construcția drumurilor din s. Făgureni, str. Ștefan cel Mare în întregime, str. 31 August, str. Mihai Eminescu, 
str. Alexandru cel Bun, reparația capitală al edificiului Căminul Cultural din sat. Făgureni, a bibliotecii, redeschiderea 
oficiului poștal.

Priorități:



Ce tip de îmbunătățiri credeți că ar aduce cea mai mare valoare gospodăriei de locuințe și 
serviciilor comunale? (alegeți toate opțiunile pe care le considerați relevante)
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Care este părerea dvs. despre serviciile de apă, canalizare și evacuarea deșeurilor 
prestate de autoritățile din Strășeni?

12% 42%

26% 18%

Foarte bună Destul de bună

Relativ bună Nu prea bună

12 % Foarte Bună

50 cetățeni din cei 410 intervievați au apreciat calitatea serviciilor utilitare în 
mun.Strășeni ca foarte bună

Gradul aprecierii:

42 % Destul de bună

171 cetățeni din cei 410 intervievați  au apreciat calitatea serviciilor utilitare în 
mun.Strășeni ca destul bună

26 % Relativ bună

106 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat  calitatea serviciilor 
utilitare în mun.Strășeni ca nu prea bună

18% Nu prea bună

74 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat  calitatea serviciilor 
utilitare în mun.Strășeni ca deloc bună

Deloc bună 

2%

2 % Deloc bună

9 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat calitatea serviciilor 
utilitare  în mun.Strășeni ca deloc bună



Care sectoare ar trebui iluminate în mod prioritar?

Gh. Asachi, Cartierul 2, Sectorul de drum lânga fosta 
baie, sectorul Podiș, toate, M. Eminescu, Șt. cel Mare, 
Decebal, străzile centrale, Păcii, Fundatura, V. 
Alecsandri, V. Lupu, Marinescu,  I. Soltîs, S. Lazo, cele 
neiluminate, peste tot/toate, Gorki, Dosoftei, Podul 
Volocii, cartiere locative, V. Lupu, Bucovina, sectorul 
Centru, poliție spre centru, în preajma instituțiilor de 
învățământ, parcuri/stații/drumuri centrale, V. Micle 
(V. Micle de la gradinița 2), Bulevardul Păcii, M. 
Sadoveanu, str-la Creangă, după calea ferată, 31 
August, la periferie, Muzicescu de la Iachira, Gara 
feroviară/autogara, P. Sîrcu, B. Glavan, Curecheru, T. 
Vladimirescu.
Sat. Făgureni- str. Alexandru cel Bun, str. 31 August, str. 
Ștefan cel Mare 1.

Priorități:



În ce zone ar trebui amenajate spații publice/terenuri 

de joacă/parcuri?

Sectorul Podiș, Șesul scurs și curățat, Fundatura (centrul Fundaturii), 
lînga blocuri locative, Dosoftei, V.Micle, lînga Spital Raional, toate 
cartierele, Str.Ștefan cel Mare 245, str.Orheiului, str.Dacia, LT M. 
Eminescu, în spații publice, lângă instituțiile de învățământ, Centru, 
Podul Volocii, Complex sportiv la periferii, zonele verzi și spațioase, 
toate zonele,  Licee, gimnaziu,  P. Rareș și Bul. Păcii, amenajarea 
parcului Ștefan cel Mare/teren de joc, în spatele magazinului de 
invalizi, sectorul Centru, pe lângă terenul liceului Mihai Eminescu, 
curțile de bloc, lângă blocuri de locuit, str.Unirii, în grădinițe, 
intrarea în oraș, str. Ștefan cel Mare.

Sat. Făgureni- În centrul localității Făgureni, în grădinița de copii 
Făgureni
Alexandru cel Bun, str. 31 August, str. Ștefan cel Mare 1.

Priorități:



În ce zone ar trebui extinsă rețeaua de apă și canalizare?

Unirii, Fundatura,stradela Lazo, Eminescu zona tipografiei, Podiș, 
Frunze, str. Mihai Eminescu 1, str.Luncilor, str.Prieteniei,  Pod Volocii, 
I. Soltîz, I.Creangă, Miciurin, Marinescu, Dosoftei, V.Ioviță, la 
periferiile orașului, ar trebui de asigurat orașul cu sistem de 
canalizare și stație de epurare pentru procesarea apelor, periferii, 
tot orașul, G. Vieru,  la necesitate, toate, unde nu este, Caraciobanu, 
V. Lupu, Podiș, M. Costin, Bucovina, 31 August, V. Alecsandri, Unirii, 
V. Cupcea, Traian, D. Vodă, Orheiului, V. Micle, P. Movilă, Trei 
Ierarhi, zona spitalului raional.

Sat. Făgureni- Extinderea rețelei de canalizare pe întreg s. Făgureni

Priorități:



Cum apreciați calitatea infrastructurii din educația timpurie?

28% 51%

14,6% 6%

Foarte bună Destul de bună

Neutru Nu prea bună

28 % Foarte Bună

115 cetățeni din cei 410 intervievați au apreciat calitatea infrastructurii din 
educația timpurie în mun.Strășeni ca foarte bună

Gradul aprecierii:

51 % Destul de bună

211 cetățeni din cei 410 intervievați  au apreciat calitatea infrastructurii din 
educația timpurie în mun.Strășeni ca destul bună

14,6% Nici-nici, neutru

59 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat  calitatea infrastructurii 
din educația timpurie în mun.Strășeni nici nună, nici rea.

6 % Nu prea bună

24 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat  calitatea infrastructurii 
din educația timpurie în mun.Strășeni ca deloc bună

Deloc bună 

0,3%

0,3 % Deloc bună

1 cetățean din cei 410 intervievați intervievați au apreciat calitatea infrastructurii 
din educația timpurie în mun.Strășeni ca deloc bună



Care ar trebui să fie acțiunile prioritare pentru autorități în domeniul educației timpurii? 
(alegeți toate opțiunile pe care le considerați relevante)
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Cum apreciați calitatea serviciilor oferite tinerilor din localitate?

9% 29%

40 % 17%

Foarte bună Destul de bună

Relativ bună Nu prea bună

28 % Foarte Bună

37 cetățeni din cei 410 intervievați au apreciat calitatea serviciilor oferite tinerilor 
din localitate ca foarte bună

Gradul aprecierii:

51 % Destul de bună

211 cetățeni din cei 410 intervievați  au apreciat calitatea serviciilor oferite 
tinerilor din localitate ca destul bună

14,6% Relativ bună

59 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat  calitatea serviciilor 
oferite tinerilor din localitate ca relativ bună

6 % Nu prea bună

24 cetățeni din cei 410 intervievați intervievați au apreciat serviciilor oferite 
tinerilor din localitate nu prea bună

Deloc bună 

5%

0,3 % Deloc bună

1 cetățean din cei 410 intervievați intervievați au apreciat calitatea serviciilor 
oferite tinerilor din localitate ca deloc bună



În cazul în care întrebările de mai sus nu au permis identificare și altor probleme din localitate, rog să le indicați 
mai jos (ex. Câinii vagabonzi, starea cimitirului din localitate etc).

Persoanele în etate, crearea locurilor de muncă, 
servicii oferite persoanelor vîrstnice,îmbătrînirea 
activă,implicarea vîrstnicilor în procese decizionale 
în comunitate, activități recreative pentru 
vârstnici, accesibilitatea persoanelor cu 
dizabilități, câini vagabonzi, teren sportiv LT M. 
Eminescu, Starea cimitirelor, râpa de lângă parcul 
M. Eminescu, gunoiștea, stația de epurare, 
salubrizarea curților, tomberoane pe străzi 
adiacente, calitatea apei, defrișare teren 
Bucovina, identificarea unui alt loc pentru piața 
agricolă sau extinderea teritoriului pentru a 
elibera carosabilul de ambuteiaje și aglomerații.
Sat. Făgureni- Deschiderea oficiului poștal în 
localitate, reparația Căminului Cultural, reparația 
bibliotecii.

Persoanele în 
etate și crearea 
oportunităților 

pentru îmbătrinire 
activă

Probleme de 
mediu

Câinii vagabonzi

Accesul la servicii

Tineret

Piața agricolă



Municipiul Strășeni, 3 decembrie 2020

Proiectul de buget 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
Altele.



CHELTUIELI

Datorii: 0 Lei

VENITURI Temei legal

Bugetul primăriei mun. Strășeni 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

55400,0 mii lei55400,0 mii lei



40 45 50 55 60

2018

2019

2020

2021²

2022¹

2023

55475,4 mii lei 

55400,0 mii lei 

56544,9 mii lei

51058,3 mii lei

51691,3 mii lei 

47045, 3 mii 
lei

Structura veniturilor în 2021

Evoluția veniturilor bugetare, 2021-2023

2020 – precizat
2021¹ - prognozat
2022² - prognozat

Veniturile bugetului Primăriei Strășeni

Denumirea Suma, mii lei

Transferuri primite între bugetul de stat şi

bugetele locale de nivelul I 34218.8

Impozit pe venitul persoanelor fizice 12761

Taxe pentru servicii specifice 3671

Impozitul pe bunurile imobiliare 2052.2

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 2020

Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru 

practicarea unor genuri de activitate 300

Impozitul funciar 133

Taxe şi plăţi administrative 125

Renta 70

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne 30

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne 10

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 5

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 2

Alte venituri 2



Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale, mii lei

01 Servicii de stat cu destinație generală (autoritățile locale) 6208,0

04 Transport rutier 8514,0

06
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale, 
iluminatul stradal, aprovizionarea cu apă și canalizare

8280,0

08 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 836,0

09 Învățământ 31524,6

10 Protecție socială (servicii de mediatori) 37,4

Total, cheltuieli 55400,0

Cheltuielile bugetului Primăriei Strășeni



Aparatul primarului
3734mii lei

Serviciul suport
2224 mii lei

1 unitate de demnitate publică
10 specialiști
1,5  îngrijitor de încăperi
0,5 pădurar
5 paznici

Cheltuieli de personal – 1 394 mii lei

Alte cheltuieli – 230 mii lei 

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

Servicii comunale – 230 mii lei

Cheltuieli capitale pentru lucrari 
topografogeodezice, de cartografie si 
cadastru

Servicii de evaluare - 300 mii lei
Reparații curente și capitale (rampa de 

acces pentru persoane cu dizabilități)

Reparație – 50 mii lei

2 unități de demnitate publică 
1 secretar al consiliului municipal

1 contabil șef
1 arhitect

12 funcționari publici
2 unități de personal de deservire

6 contabili

Cheltuieli de personal – 2 564 mii lei

Servicii de pază – 300 mii lei

Active nefinanciare, îndemnizațiile 
aleșilor locali și alte cheltuieli

Alte cheltuieli – 890 mii lei 

Fondul de rezervă

250 mii lei

01 Cheltuieli cu destinație generală (Primăria)



04 Transport Rutier: Principalele Rezultate

Urmează să fie reparate în 2021.

20% din lungimea totală a drumurilor

Vor fi reparați 4 km de drum local 

Costul mediu al  reparației unui km de 

drum este de 2 milioane lei

Suma totală alocată pentru această prioritate 

este de 8,5 milioane lei



01
Amenajarea 
teritoriului

02
Aprovizionare 

cu apă

03
Iluminare
stradală

1 580 mii lri2 500 mii lei4 200 mii lei

Cheltuieli curente

Investiții capitale

2 200 mii lei

2 000 mii lei

300 mii lei

Reparații capitale 1 280 mii lei

Energie electrică

06 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale, iluminatul 

stradal, aprovizionarea cu apă și canalizare

65%

Costul unui m3 de apă

Costul mediu al unul km 

14,6 lei

1 000 mii lei

Ponderea populației 
conectate la canalizare



08 Cultură, tineret și sport

336 mii

400 mii lei
Tineret
Centrul Divertis, organizarea a 27 de 
evenimente pentru tineret

100 mii lei
Sport

Se preconizează organizarea a 15 activități 
sportive

Cultură
Întreținerea caselor de cultură și a 
bibliotecilor



Cheltuielile de salarizare a celor 239 
de educatori, formatori, personal 
auxiliar sunt de 18 963 mii lei

Întreținerea personalului în grădinițe

Pentru fiecare din cei 1114 de copii, 
urmează a fi alocați în medie câte 

22,5 mii lei/an.  

Alocații per copil în grădinițe

Cheltuielile de salarizare a celor 71,49 
de profesori, personal auxiliar sunt de 
6 644 mii lei

Întreținerea personalului în Șc. de Arte
Grădinițe -24, 6 

milioane lei
Școala de Arte 6,9 

milioane lei

09 Educație (6 grădinițe + 1 Școala de Arte) 

Pentru fiecare din cei 350 de elevi, 
urmează a fi alocați  în medie câte 

19,8 mii lei/an

Școla de Arte



Proiecte investiționale 2021

Construcţia sistemului de 
canalizare

Construcţia 
drumurilor locale

Iluminarea 
stradală 

Construcția Complexului
Sportiv Multifuncțional

etapa I

2,5 mln. lei 8,5 mln. lei 1,5 mln. lei 20 mln. lei



Proiecte finanţate din surse externe pe anul 2021

Construcţia Stației de 
Epurare

Finanțată din Fondul 
național de dezvoltare 

regională

Extinderea rețelei de canalizare în 
sectorul rezidențial Ipoteca și Stația 

Veterinară

Finanțată de USAID ”Comunitatea Mea”

52,0 mln. lei 1,6 mln. lei
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