
Republica Moldova 

Consiliul municipal 
STRĂŞENI  

  Республика Молдова 
Муниципальный совет 

СТРЭШЕНЬ 

                                                                                                                                                                  

                                 
                                                                                                                          PROIECT                                                         

                                                                 DECIZIE   nr.                                                                 

 

                                                         din     decembrie  2021 

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului  

mun. Străşeni pe anul 2022,   

în  lectura a  doua 

 

 
 În temeiul art.14 alin. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI 

din 28 decembrie 2006, art.24 alin.(1) lit.a), art.47 alin.(2) lit.b), art.54 alin.(3) lit.b), art.55 

alin.(4) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181-XVI din 25 iulie 

2014, art.20 alin.(5) al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, 

cu modificările operate prin Legea nr.267 din 01 noiembrie 2013, Legea nr.419- XVI din 22 

decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, 

precum și prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului 

aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr.191 din 31 decembrie 2014, examinînd bugetul 

local în a doua lectură, având în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul 

municipal DECIDE: 

 

 

        1. Se aprobă bugetul local pe anul 2022 la venituri în sumă de 58440,0 mii lei, la cheltuieli 

în sumă de 58440,0  mii lei. 

        2. Se aprobă: 

        2.1 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local, conform anexei    

nr.1, parte integrantă a prezentei decizii.  

         2.2 Componența veniturilor bugetului local, conform anexei nr.2, parte integrantă a 

prezentei decizii. 

       2.3 Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe 

programe, conform anexei nr.3, parte integrantă a prezentei decizii. 

         2.4  Cuantumul fondului de rezervă a bugetului local  în sumă de 250,0 mii lei. 

       2.5 Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, 

conform anexei nr.4, parte integrantă a prezentei decizii. 

         2.6  Lista proiectelor de investiţii capitale finanţate din bugetul local, inclusiv din contul 

transferurilor capitale cu destinaţie specială de la alte bugete, conform anexei nr.5, parte 

integrantă a prezentei decizii. 

         2.7 Lista proiectelor finanţate din surse externe în cadrul bugetului local, conform anexei  

nr.6, parte integrantă a prezentei decizii. 

        2.8 Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform 

anexei nr.7, parte integrantă a prezentei decizii. 

 

        3. Contabilul şef, va analiza sistematic, executarea bugetului local şi va înainta, în caz de 

necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar – bugetare şi menţinerea 

echilibrului bugetar. 



 

        4. Secretarul Consiliului (dna Svetlana Radu) va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin 

publicare, plasare pe pagina oficială web a prezentei decizii şi anexelor care sunt parte 

integrantă,  în termen de 5 zile din data semnării. 

 

 5. Prezenta decizie intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2022  

 

 

 

 Preşedinte al şedinţei                                                                          

                                                                         

Secretar al Consiliului      Svetlana Radu 



                                                                                                       Anexa nr.1 

                                                                                                     la decizia Consiliului municipal 

                                                                                                     nr.      din  decembrie  2021 

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare  

ale bugetului local al mun. Străşeni 

 
 

  

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 

 

58440,0 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   34124,0 

II. CHELTUIELI, total 

 

58440,0 

III. SOLD BUGETAR 

 

- 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 

 

58440,0 

Resurse generale 
 22166,0 

Resurse colectate 
 2150,0 

Transferuri de la bugetul de stat   34124,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      



                                                                                                           Anexa nr.2 

                                                                                                     la decizia Consiliului municipal 

                                                                                                       nr.      din  decembrie  2021 

 

 

Sinteza veniturilor bugetului local al mun. Străşeni 

 pe anul 2022 

 

Denumirea Cod Eco 

(k4) 

Suma, mii 

lei 

Venituri total: inclusiv   58440,0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 14269,0 

Impozitul funciar 1131 163,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 2733,0 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 3,0 

Taxe pentru servicii specifice 1144 4490,0 

Taxe și plăți pentru utilizarea mărfurilor și pentru practicarea unor 

genuri de activitate 1145 240,0 

Renta 1415 70,0 

Taxe şi plăţi administrative 1422 190,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 2110,0 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 3,0 

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 1441 10,0 

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 1442 30,0 

Alte venituri 1451  5,0 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 
1912 34124,0 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

                                                                                                        Anexa nr.3 

                                                                                                      la decizia Consiliului municipal 

                                                                                                     nr.       din     decembrie 2021 

 

 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program 

   

Denumirea Cod 

Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli recurente, în total   58440,0 

          inclusiv cheltuieli de personal   

 
Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

      Resurse, total   6298,1 

            Resurse generale 1 6283,1 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 15,0 

      Cheltuieli, total   6298,1 

Exercitarea guvernării 0301 3840,0 

Servicii de suport 0301 2218,1 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 250,0 

Alte servicii de stat cu destinație generală 0808 -10,0 

Transport rutier 04   

      Resurse, total   8086,0 

Inclusiv: transferuri curente primite cu destinatie speciala 1 2450,9 

             resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 3 10,0 

            resurse generale 4 5625,1 

      Cheltuieli, total   8086,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 8086,0 

Dezvoltarea comunala si amenajare 06 

 
      Resurse, total   4500,0 

            Resurse generale 1 4500,0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   4500,0 

Amenajarea oraselor, satelor (comunelor) 7502 4500,0 

Aprovizionarea cu apă și canalizare  06 

 
      Resurse, total   3000,0 



            Resurse generale 1 2990,0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total   3000,0 

Aprovizionarea cu apa si canalizare 7503 3000,0 

Iluminarea stradală 06 

 
      Resurse, total   2000,0 

            Resurse generale 1 1990,0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total   2000,0 

Iluminarea stradală 7505 2000,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08   

      Resurse, total   878,0 

            Resurse generale 1 868,0 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0 

      Cheltuieli, total   878,0 

Dezvoltarea culturii 8502 378,0 

Sport 8602 100,0 

Tineret 8603 400,0 

Învăţămînt 09   

      Resurse, total   33637,2 

            Resurse generale 1 31542,2 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 2095,0 

      Cheltuieli, total   33637,2 

Educaţie timpurie 8802 26317,2 

Servicii afiliate învăţămîntului (Şcoala de Arte) 8814 7320,0 

Alte servicii de protecţie socială 10   

      Resurse, total   40,7 

            Resurse generale 1 40,7 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 

 
      Cheltuieli, total   40,7 

Serviciul de mediatori 9019 40,7 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                 

 



 

                                                                                                  Anexa nr.4 

                                                                                                     la decizia Consiliului municipal 

                                                                                               nr.     din  decembrie 2021 

 

 

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din  

bugetul local al mun. Străşeni pe anul 2022 

 

                                                                                                                                        (mii lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituţiei 

 

Cod 

Grupa 

funcţiei 

Suma preconizată spre încasare pe 

subcomponente de surse: 

Resurse 

fonduri 

speciale 

(296) 

Resurse 

atrase de 

instituţii 

(297) 

Resurse 

atrase pentru  

proiecte    

finanţate din 

surse externe 

(298) 

1 2 3 4 5 6 

1 Primăria mun. Străşeni – aparat 0111  15,0  

2 Grădiniţa nr.1 0911  10,0  

2 Grădiniţa nr.2 0911  10,0  

2 Grădiniţa nr.3 0911  765,0  

3 Grădiniţa nr. 4 0911  300,0  

2 Grădiniţa nr.5 0911  10,0  

4 Grădiniţa s. Făgureni 0911  20,0  

5 Şcoala de Arte 0950  980,0  

6 Gospodăria drumurilor 0451  10,0  

7 Aprovizionarea cu apă 0630  10,0  

8 Iluminarea stradală 0640  10,0  

9 Servicii pentru tineret 0813  10,0  

Total   2150,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

                                                                                            Anexa nr.5 

                                                                                                      la decizia Consiliului municipal 

                                                                                              nr.   din  decembrie 2021 

 

 

Lista proiectelor de investiţii capitale ale bugetului  

mun. Străşeni pe anul 2022 

 

Denumirea 

Cod Suma, mln. lei 
 

Org 

2 
F3 P2 Proiect 

Total 

(lei) 

Inclusiv: 
 

Din 

transferuri cu 

destinaţie 

specială 

pentru 

cheltuieli 

capitale de la 

bugete de alt 

nivel 

Din restul 

veniturilor 

bugetului 

local  

Alte 

surse 

 Construcţia staţiei de 

epurare 

       

 

 Construcţia sistemului 

de canalizare 

    

3,0 mln. 

 

3,0 mln 

 

Construcţia drumurilor 

locale 

    

8,0 mln.  2,4 mln 5,6 mln 

 

Iluminarea stradală 

 Extinderea și 

modernizarea sistemului 

de iluminare stradală 

    

2,0 mln. 

 

2,0 mln 

 

Construcția 

Complexului Sportiv 

Multifuncțional etapa I 

    

20 mln. 18 mln 2,0 mln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 



                                                                                                      Anexa nr.6 

                                                                                                     la decizia Consiliului municipal 

                                                                                               nr.    din    decembrie  2021 

 

 

Lista proiectelor finanţate din surse externe ale  

bugetului mun. Străşeni pe anul 2022 

 

 

Denumirea 

Cod Suma, mln. lei 

Org 2 F3 P2 Proiect Venituri Cheltuieli Surse de finanţare 

 Construcţia stației 

de epurare 
10735 0630 7503 

 
 52,0 mln.     

Fondul național de 

dezvoltare regională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                      

 

                                                                                 

                                                                               

                                        

 

                                     

 



                                                                                       Anexa nr.7 

                                                                                                     la decizia Consiliului municipal 

                                                                                           nr.  din   decembrie  2021 

 

 

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile  

publice finanţate de la bugetul mun. Străşeni  

pe anul 2022 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 
Primăria (aparatul –16, auxiliari – 6,5, 

contractieri-10,5) 
0301 33,0 

2 Contabilitatea centralizată 0301 6,0 

3 
Grădiniţa de copii nr. 1 (inclusiv 4 operatori în 

sala cu cazane pe perioada de încălzire) 
8802 25,0 

4 Grădiniţa de copii nr. 2  8802 59,925 

5 
Grădiniţa de copii nr. 3 (inclusiv 4 operatori în 

sala cu cazane pe perioada de încălzire) 

8802 
60,0 

6 
Grădiniţa de copii nr. 4 (inclusiv 4 operatori în 

sala cu cazane pe perioada de încălzire) 

8802 
30,825 

7 
Grădiniţa de copii nr. 5 (inclusiv 4 operatori în 

sala cu cazane pe perioada de încălzire) 

8802 
48,20 

8 
Grădiniţa de copii s. Făgureni (inclusiv 2 operatori 

în sala cu cazane pe perioada de încălzire) 

8802 
12,15 

9 Biblioteca s. Făgureni 8502 0,75 

10 Căminul cultural s. Făgureni 8502 3,0 

11 
Şcoala de Arte mun. Străşeni (inclusiv 4 operatori 

în sala cu cazane pe perioada de încălzire) 
8814 

 

76,82 

Total  355,67 

 

 

 

 

  


