
   

 

           REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
            RAIONUL  SOROCA                                                         СОРОКСКИЙ РАЙОН                                                           
CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   СОРОКА             
                          

DECIZIE nr. 3/4 
din 27 decembrie 2019 

             

Cu privire la aprobarea bugetului  

Primăriei mun. Soroca  pentru anul 2020  
(lectura a doua). 
 

 În temeiul art. 14 (2) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea 
nr. 267 din 01.11.2013,  Legii nr. 435 din 2.III.2007 privind descentralizarea 

administrativă, examinând bugetul local în a doua lectură, Consiliul municipal 
DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul Primăriei mun. Soroca pe anul 2020 la venituri în sumă 
de 64825 mii lei şi la cheltuieli 64825 mii lei. 

2. Se aprobă: 

2.1. Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului Primăriei, conform 
anexei nr. 1; 

2.2. Componenţa veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2; 

2.3. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi 
pe programe, anexa nr. 3; 

2.4. Tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în bugetul 
Primăriei mun. Soroca conform anexei nr. 4; 

2.5. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 5; 
2.6. Plafonul datoriei bugetului local şi plafonul garanţiilor acordate de 

Consiliul local, conform anexei nr. 6; 
2.7. Efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul 

local, conform anexei nr. 7; 

          2.8. Cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 900 mii lei. 
3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul 

oficial al primăriei municipiului www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu,  şi 

totodată se comunică prin transmiterea copiilor: 
 - Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova; 

 - Direcţiei Finanţe; 
 - Primarului. 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    ION ANICI  

SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/


 

Anexa nr. 1 

                                                                                                      la decizia C/m  

nr. 3/4 din27.12.019 

 

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului Primăriei 

 mun. Soroca pentru anul 2020 

 
 
   

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 64825,0 

Inclusiv: 

- transferuri de la bugetul de stat   36931,5 

II. CHELTUIELI, total 2+3 64825,0 

III. SOLD BUGETAR (deficit)  1-2+3 0 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 0 

Inclusiv:    

Rambursarea împrumuturi recreditate instituţiilor 

nefinanciare 

471320 746,8 

Rambursarea creditului recreditat între bugetul de 

stat şi bugetele locale de nivelul II 

Inclusiv riscurile de schimb valutar în proiectul 

BERD 

563120 -746,8 

Soldul de mijloace băneşti la începutul anului 2020 910000 0 

 

 

 

 

 

Secretarul C/m Soroca    Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.2 

la decizia C/m 

nr. 3/4 din 27.12.2019 

 

Componenţa veniturilor bugetului Primăriei mun. Soroca pentru anul 2020 

 

Denumirea 

Cod 

Eco 

(k4) 

Suma, mii lei 

Venituri total: inclusiv   64825,0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 16300,0 

Impozitul funciar 1131 75,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 2300,0 

Taxe pentru servicii specifice 1144 4752,0 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate (patenta) 1145 1100,0 

Defalcări de la venit 1412 50,0 

Renta 1415 100,0 

Certificate de urbanism, loterii 1422 20,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 1423 2900,0 

Donaţii voluntare interne pentru instituţiile bugetare 1441 85,0 

Alte venituri încasate 1451 20,0 

Transferuri primite de la bugetul de stat, inclusiv: 1912 36931,5 

- cu destinaţie specială 

- cu destinaţie generală  

32762,6 

4168,9 

Transferuri primite de la bugetul local de nivelul II şi 

bugetul local de nivelul I 19314 100,0 

Dobânda de la creditul acordat (BERD) 
care vor fi transferate de la SA „Regia Apă-Canal Soroca” la Primărie şi 

de la Primărie la Ministerul Finanţelor 1411 91,5 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului municipal   Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.3 

la decizia C/m 

nr. 3/4 din 27.12.2019 

 

Resursele şi cheltuielile bugetului Primăriei mun. Soroca 

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pentru anul 2020 

   

Denumirea Cod 
Suma, mii 

lei 

     Cheltuieli recurente, în total   64825,0 

          inclusiv cheltuieli de personal   36298,0 

     Investiţii capitale, în total    

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 6874,7 

      Resurse, total    

            Resurse generale 1 6693,8 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 

(inclusiv 4,4 mii lei mijloace colectate) 2 89,4 

Dobîndă de la credit (BERD)  91,5 

      Cheltuieli, total   6874,7 

Exercitarea guvernării 0301 5883,2 

Datorii interne BERD 1703 91,5 

Gestionarea fondurilor de rezervă  0802 900,0 

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 03 602,6 

Resurse, total  602,6 

Resurse generale  1 602,6 

Cheltuieli, total  602,6 

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 602,6 

Servicii în domeniul economiei 04 4117,4 

      Resurse, total    

     Resurse generale (transferuri)  1 4117,4 

Cheltuieli, total:  4117,4 

Administrarea patrimoniului de stat 5009 -1000,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 5117,4 

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 10115,3 

      Resurse, total   10115,3 

           Resurse generale 

(inclusiv transferuri  - 4168,9 mii lei) 1 

10115,3 

 

      Cheltuieli, total   10115,3 

Administrarea patrimoniului de stat  -500,0 

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 9215,3 



Iluminarea stradală 7505 1400,0 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 5537,9 

      Resurse, total   5537,9 

            Resurse generale  (inclusiv transferuri cu destinaţie 

specială 2080,7) 1 5507,9 

            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 30,0 

      Cheltuieli, total  8 5537,9 

Dezvoltarea culturii 8502 2395,5 

Sport 8602 2660,2 

Tineret 8603 250,0 

Centrul „Acasă” 8605 232,2 

Învăţământ 09 35116,7 

      Resurse, total   35116,7 

     Resurse generale (inclusiv cu destinaţie specială – 

26442,0 mii lei) 1 32251,1 

   Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 2865,6 

      Cheltuieli, total   35116,7 

Educaţie timpurie 8802 35116,7 

Protecţia socială 10 2460,4 

      Resurse, total   2460,4 

       Resurse generale 

(Inclusiv transferuri cu destinaţie specială – 122,5 mii lei) 1 2460,4 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0 

      Cheltuieli, total   2460,4 

Asistenţă socială a persoanelor (nou născuţi) 9006 750,0 

Protecţie socială  9012 1040,0 

Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale 

(Centrul „Revenire”) 9019 547,9 

Mediatorul comunitar 9012 122,5 

 

 

Secretarul consiliului     Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexa nr.4 

la decizia C/m 
nr. 3/4 din  27.12.2019 

 
Tipurile impozitelor și taxelor locale, 

ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2020 
 

Nr. 
d/o 

Obiectele impunerii Cotele concrete 

I 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 
Pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul 

impozitării 

(conform art.280 din titlul VI al Codului fiscal) 
 Bunurile imobiliare, inclusiv:  

1. 
cu destinație locativă, (apartamente și case de locuit 

individuale, terenuri aferente acestor bunuri); 

0,05 % din baza 

impozabilă a 

bunurilor imobiliare  

2. garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate; 

0,1 % din baza 

impozabilă a 

bunurilor imobiliare  

3. 
Bunurile imobiliare cu altă destinație decît cea locativă sau 
agricolă, inclusiv, exceptînd  garajele  și terenurile  pe care  
acestea sunt amplasate..  

0,3 % din baza 
impozabilă a 

bunurilor imobiliare  

II 
Cotele concrete la impozitul funciar 

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) 

4. 
Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazul de la Soroca 
Nouă) 

115 lei p-u 1 ha 
suprafată acvatică 

5. 
Terenurile pe care sunt amplasare fondul de locuinţe, loturi 
de pe lîngă domiciliu. 1 leu pentru 100 m2 

III 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare 
Pentru clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte 

încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a costrucției de 50% și mai 

mult, rămase nefinisate timp de 3  ani după începutul lucrărilor de construcție, 

neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării 
(conform Anexei 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal 

nr.1056 din 16.06.2000) 

6. 

Pentru bunurile imobiliare: inclusiv: 
 

a) pentru persoanele  juridice  și fizice care desfășoară 
activitate de întreprinzător; 

 
b) persoanele fizice, altele decît cele specificate la lit.a). 

0,3 % din valoarea 
contabilă a bunurilor 

imobiliare  pe 
perioada fiscală 

 
0,3% la sută din 
costul bunurilor 
imobiliare 

 
 
Notă : În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale 
persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept 



de proprietate, depăşeşte 100 m 2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe 
bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează: 
- de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1,5 ori; 
- de la 150 la 200 m2  inclusiv – de 2 ori; 
- de la 200 la 300 m2 inclusiv – de 10 ori; 
- peste 300 m2 – de 15 ori. 
Construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei 
fizice, care are destinaţie de locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de 
întreprinzător. 
 
Anexă: 
 
Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de 
locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipiu (în limitele căreia se 
acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare conform art.283 alin.(21 ) 
constituie 82000 lei. 
 
 
                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul or. Soroca pentru anul 
2020 

Nr
. 

dr. 

Denumirea 
impozitului şi 

taxei 

Capitol
ul şi 
codul 

Baza impozabilă a obiectului 
impunerii 

Aprobat 
pentru 2020 

1. Taxa pentru 
amenajarea 

teritoriului 

114412 Numărul mediu scriptic 
trimestrial al salariaţilor şi : 

-în cazul întreprinderilor 

individuale și gospodăriilor 

țărănești –fondatorul 
întreprinderii 

individuale,fondatorul și 
membrii gospodăriilor țărănești ; 
în cazul persoanelor care 

desfășoară activitate profesională 

în sectorul justiției- numărul de 
persoane abilitate prin lege 

pentru deșfășurarea activității 
profesionale în sectorul  justiției. 

110 lei anual 
pentru fiecare 

salariat şi/sau 
fondator al 

întreprinderii 

individuale, al 
gospodăriei 

țărănești, de 
asemenea 
membrii 
acesteia 

şi/sau pentru 
fiecare 

persoană ce 

desfășoară 
activitate 

profesională în 

sectorul 

justiției 

2. Taxa de 

plasare 
(amplasare) a 

publicităţii 
(reclamei) (cu 
excepţia celei 

amplasate 
integral în 

zona de 
protecţie a 
drumurilor din 

afara 
perimetrului 
localităţilor) 

114414 Venitul din vânzări ale serviciilor 

de plasare şi/sau difuzare a 
anunţurilor publicitare prin 

intermediul serviciilor 
cinematografice, video, TV, 
internet, radio, presei periodice, 

prin reţelele telefonice, 
telegrafice, telex, prin mijlocele 

de transport, prin alte mijloace, 
(cu excepţia TV, 
internetului,radioului, presei 

periodice, tipăriturilor). 

10 % 

 
 

 
 
 

 

3. Taxa de 
aplicare a 

simbolicii 
locale 

114423 Venitul din vânzări a produselor 
fabricate cărora li se aplică 

simbolica locală 

0,1 % 

4. Taxa pentru 
unităţile 
comerciale 

şi/sau de 
prestări 

servicii  

114418 Suprafaţa ocupată de unităţile 
de comerţ şi/sau de prestări 
servicii de deservire socială, 

amplasarea lor, tipul mărfurilor 
desfăcute şi serviciilor prestate: 

1. Gherete: 
- str. Ştefan cel Mare, 
Independenţei, D. Cantemir 

- celelalte străzi 
- gherete amplasate pe teritoriul 

autogării 
- gherete pentru comercializarea 
articolelor din tutun 

 
 
 

 
 

 
2000  
 

1350  
3000  

 
5000  
 



- gherete cu comercializarea 
biletelor de loterie. 

2. Bufete: 
- ce deservesc instituţiile de 
învăţământ. 

1500  
 

 
1600  

   3. Alimentaţia publică şi comerţ 
cu produse alimentare: 

- pînă la 5 m.p. 
- de la 5 pînă la 25 m.p. 
- de la 25 pînă la 50 m.p. 

- de la 50 pînă la 75 m.p. 
- de la 75 pînă la 100 m.p. 

- de la 100 pînă la 200 m.p. 
- de la 200 pînă la 250 m.p. 
- şi mai mult de 250 m.p. 

 
 

1150 - 
1600 t-1500 
2300 t-1700 

3000 t-1900 
5000 t-2500 

10000 t-4000 
15000 t-5000 
20000 t-7000 

4. Bazele angro, magazine 
alimentare, agricole, de mărfuri 

industriale, de mărfuri de uz 
casnic, de mărfuri electrice de uz 
casnic, de aparate electronice, 

de telefoane mobile, de piese 
auto, de articole de mobilă: 

- pînă la 5 m.p. 
- de la 5 pînă la 25 m.p. 
- de la 25 pînă la 50 m.p. 

- de la 50 pînă la 75 m.p. 
- de la 75 pînă la 100 m.p. 
- de la 100 pînă la 200 m.p. 

- de la  200 pînă la 300 m.p. 
- de la 300 pînă la 400 m.p. 

- de la 400 pînă la 500 m.p. 
- de la 500 pînă la 600 m.p. 
- de la 600 pînă la 700 m.p. 

- de la 700 pînă la 800 m.p. 
- de la 800 pînă la 900 m.p. 
- de la 900 pînă la 1000 m.p. 

- mai mult de 1000 m.p. 

 
 

 
 
 

 
 

1150  
1600  
2800  

4200   
4800 
5400 

7000 
10000 

15000 
20000 
25000 

30000 
35000 
40000 

50000 

5. Materiale de construcţie: 

- pînă la 5 m.p. 
- de la 5 pînă la 25 m.p. 

- de la 25 pînă la 50 m.p. 
- de la 50 pînă la 75 m.p. 
- de la 75 pînă la 100 m.p. 

- de la 100 pînă la 200 m.p. 
- şi mai mult de 200 m.p. 

 

1380  
2460  

3600  
6000  
8400  

12000  
24000  

6. Băuturi spirtoase şi tutun 
(magazine speciale) 

15000   

7. Produse petroliere la staţiile 
PECO 

40000  

   8. Comerţ ambulant de scurtă 
durată 

35 lei/zi 

9. Puncte de colectare a 

produselor agroalimentare. 

5000 

 



10. Medicamente, produse 
farmaceutice, mărfuri 

farmaceutice veterinare: 
- pînă la 25 m.p. 
- de la 25 pînă la 50 m.p. 

- de la 50 pînă la 75 m.p. 
- de la 75 pînă la 100 m.p. 
- de la 100 pînă la 200 m.p. 

 
 

 
3000   
4000  

5000   
6000   
7000 

11. Mărfuri oftalmologice  2700  

12. Baruri – biliarde 7000  

13. Comercializarea florilor 2500  

14. Servicii de turism, bilete de 

călătorie 

1500  

15. Servicii internet-cafe 3000 

16. Servicii de tualete  publice 600  

17. Servicii băi publice 600  

18. Servicii saune 5000  

19. Servicii bazine de înot 20000  

20. Servicii foto-video 3000  

21. Servicii case de pariuri 30000 

22. Reparaţia şi confecţionarea 
obiectelor din metale preţioase 

5000 
 

23. Servicii de primire a 
comenzilor din oficii. 

2500 
 

24. Servicii de copiere 800 

25. Servicii de închiriere a 

vestimentaţiei 

2500 

 

26. Servicii de frizerii, cabinete 

cosmetologice: 
- pînă la 50 m.p. 
- mai mult de 50 m.p. 

 

 
2500  
3500  

27. Servicii de bodybilding, 
fitnes şi treining 

1000 

28. Servicii de reparaţie a 
autovehiculelor (clădirile şi 

edificiile): 
- pînă la 50 m.p. 
- de la 50 pînă la 100 m.p. 

- de la 100 pînă la 200 m.p. 
- mi mult de 200 m.p. 

 
 

 
4000  
6500  

8500  
12000  

29. Servicii spălătorii auto 
pentru 1 boxă 

3000  

30. Servicii vulcanizare şi 
balansare: 
- centru 

- periferie 

 
 
8000  

4000 

31. Servicii curăţătorie chimică, 

spălătorie 

5000  

32. Servicii de reparaţie şi 

deservire a tehnicii de birou 
(orgtehnica), 
de traducere, de călătorie şi 

balneare 

2500 

 
 

 33. Colectarea metalului uzat 20000 



34. Comercializarea uşilor şi 
ferestrelor diferite profiluri 

5000 

35. Disco-bar 20000 

36. Condiţii suplimentare: 

- la comercializarea cu ridicata 
taxa se majorează cu 1000 lei; 
- la comercializarea băuturilor 

spirtoase sau articolelor de 
tutun (cu excepţia magazinelor 

specializate) taxa se majorează 
cu 200 lei. 

 

5.  Taxa de piaţă 114411 Suprafaţa  terenului pieței și  a 

clădirilor, construcțiilor a căror 
strămutare este imposibilă fără 

cauzarea de prejudicii destinației 
lor. 

-  pînă la 10000 m2   

 

- mai mult de 10000 m2   

 

 

 
 

 
35 lei anual 

pentru 1 m2;  

 
30 lei anual 

pentru 1 m2 

6.  Taxa pentru 
cazare 

114411 Venitul din vînzări a serviciilor 
de cazare prestate de structurile 
cu funcţii de cazare 

10 % 

7.  Taxa de 
organizare a 

licitaţiilor şi 
loteriilor pe 
teritoriul 

unității 
administrative
- teritoriale 

1144 Venituri din vînzări ale bunurilor 

declarate la licitație sau valoarea 
biletelor de loterie emise 

0,1 % din 
valoarea 

bunurilor 
declarate 

8.  Taxa pentru 
dispozitive 

publicitare 

114415 Suprafaţa (feţelor) dispozitivului 
publicitar 

300 lei anual 
pentru fiecare 

m2 

9. Taxa pentru 

prestarea 
serviciilor de 
transport auto 

de călători pe 
teritoriul 

oraşului 

114423 Numărul unităților de transport Pentru o 

unitate de 
transport 
11250 lei 

anual ( CF 
2019, Cap.2, 

art. 290 lit(i) 

10 Taxa pentru 
parcare 

114416 Suprafaţa parcării 10 lei anual 
pentru fiecare  

m2 

11 Taxa pentru 

jocuri de noroc 

  15000 lei de 

masă sau 
aparat 

Notă: În cazul când obiectul comercial amplasat pe teritoriul oraşului lucrează în 
regim NON-STOP mărimea stabilită se măreşte cu 30 %. Pentru obiectele comerciale 
şi/sau obiectele  care sunt amplasate pe teritoriul pieţii, mărimea taxei stabilite 

pentru obiectul dat se măreşte cu 50 % (cu excepţia obiectelor ce achită taxa de 
piaţă). 



 Se scutesc de plata: 
a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la 

bugetele de toate nivelurile; 

b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul urbei – organizatorii 
licitaţiilor desfăşurate în scopul rambursării datoriilor la credite, acoperirii 
pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi 

UAT; 
c) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii de 

publicitate şi difuzorii de publicitate socială şi publicitate plasată pe 
trimitere poştală; 

d) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau persoanele care practică activităţi 

de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează 
sicrie, coroane, flori false. 

 



 

Anexa nr. 5 

la decizia C/m 

nr. 3/4 din 27.12.2019 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către 

instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2020 

 

Nr. 

d/o 

Codul Eco 

(K6) 
Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei) 

1 2 3 4 

Grădiniţele finanţate din bugetul local: 

1. 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de 

vârstă preşcolară (lei/copil/zi)  
12 lei/zi  

2. 145142 Alte venituri încasate în buget. 

1) aparatul primăriei: 

- (plata de notificare privind iniţierea activităţii 

de comerţ); 

- (plata certificatului privind lipsa sau existenţa 

restanţelor faţă de bugetul primăriei pentru 

impozitele şi taxele administrate de Serviciul 

de colectare a impozitelor şi taxelor locale din 

cadrul primăriei). 

 

 

100 lei 

 

5 lei 

3.  2) Biblioteca „M. Sadoveanu”: 
- Împrumutul documentelor pe perioada de 
timp (cărţile deficitare sau într-un singur 
exemplar) cînd biblioteca nu funcţionează (zi 

de odihnă, noapte): 
 o carte, o revistă – 
 un ziar   

- Împrumutul publicaţiilor procurate la preţ 
comercial (cărţi, cataloage de modă, cursuri 

de limbi străine): 
 un document  
- Alcătuirea bibliografiilor la teme (pentru 

teme de curs, de diplomă): 
 descrierea bibliografică  

- Împrumutul literaturii în scopul xerocopiei 
şi fotocopiei: 
 o carte, un ziar, o revistă  

- Amenda pentru depăşirea termenului de 
folosire a literaturii: 
 o zi  

- Veniturile de la tehnica de multiplicare: 
 o pagină  

- Împrumutul informaţiei rezultate din lucrul 
în internet: 
 - cu discheta bibliotecii  

 - cu discheta solicitantului. 
- Copierea informaţiei solicitate din internet 

 

 
 

 
 
1,50 lei 

0,75 lei 
 
 

 
1,50 lei 

 
 
5,00 lei 

 
 

1,00 lei 
 
 

1,50 lei 
 
1,50 lei 

 
 

6,00 lei 
1,00 lei 
 



la printer: 

 o pagină – 1,00 lei; 
- Accesul cititorilor la mediul internet la 

calculatoarele bibliotecii: 
 o oră – 6,00 lei 
- Perfectarea foilor de achitare (copii de la 14 

ani): 
 o foaie – 0,50 lei 
- Organizarea practicumului de perfecţionare 

individuală a eventualilor angajaţi ai 
bibliotecilor, neprofesionali: 

 Un curs – 10,00 lei. 
- Dactilografierea materialelor în limba 
română şi străine: 

 o pagină. 

 

 

1,00 lei 
 

 
6,00 lei 
 

 
0,50 lei 
 

 
 

10,00 lei 
 
 

3,00 lei 

 

Notă:  

1. Se permite acordarea scutirilor la plata părintească în instituţiile de educaţie 

timpurie, persoanelor socialmente vulnerabile sau cu dizabilităţi, reieşind din un copil 

la o grupă.  

2. Se scutesc de plata părintească 35 de beneficiari din instituţia de educaţie timpurie 

nr. 13 conform Hotărârii Guvernului nr. 351 din 29.09.2012 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de redirecţionare a resurselor financiare în cadrul reformării 

instituţiilor rezidenţiale”.  

 

 

Secretarul Consiliului    Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 6 

la decizia C/m  

nr. 3/4   din 27.12.2019 

 

 

 

Plafonul datoriei bugetului mun. Soroca 

şi plafonul garanţiilor acordate de Consiliul municipal 

 

Indicatorii Sold la 31.12.2019 

Împrumuturi contractate 0  

Garanţii acordate BERD 7991,7 mii lei 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului   Marcel BUŞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr. 7 

la decizia C/m 

nr. 3/4  din  27.12.2019 

 

 

Efectivul limită al statelor de personal  

din instituţiile publice finanţate de la bugetul local al Primăriei mun. Soroca  

pentru anul 2020 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea Cod org 2 

Efectivul de 

personal, 

unităţi 

1 2 3 4 

1 Primăria Soroca  - aparat, contabilitatea 10984 33,5 

2 Grădiniţa nr. 1 05749 19,8 

3 Grădiniţa nr. 5 05751 19,8 

4 Grădiniţa nr. 6 05753 25,745 

5 Grădiniţa nr. 7 05755 15,225 

6 Grădiniţa nr. 12 05757 22,9 

7 Grădiniţa nr. 13 05760 44,975 

8 Grădiniţa nr. 15 05761 26,25 

9 Grădiniţa nr. 16 05762 30,525 

10 Grădiniţa nr. 17 05763 53,825 

11 Staţia de salvare pe apă 3702 10,0 

12 Şcoala sportivă 05773 22,25 

13 Centrul „Acasă” 12699 2,0 

14 Serviciul mediatorilor comunitari 12700 3,0 

15 Gospodăria comunală 7502 77,0 

16 Biblioteca „M. Sadoveanu” 14727 30,5 

17 Centrul „Revenire” 14733 5,0 

 Total  442,295 

 

 

 
 

Secretarul Consiliului    Marcel BUŞAN 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. 

Soroca  pentru anul 2020” 
 

 Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Soroca 
pentru anul 2020” a fost elaborat în temeiul prevederilor legislaţiei în vigoare şi 
notele metodologice privind elaborarea proiectelor bugetelor pentru anul 2020, 

primite de la MF. Atît partea veniturilor cît şi partea cheltuielilor constituie 
64825,0 mii lei, ceea ce în comparaţie cu planul aprobat pentru 2019 constituie 

112,9 %, iar faţă de planul precizat respectiv 103,7. 
 

I. Veniturile bugetului Primăriei Soroca 

Veniturile bugetului Primăriei au fost estimate reieşind din dinamica 
încasării veniturilor în anii precedenţi şi prevederile legislaţiei fiscale în vigoare. 
 Nota informativă pentru partea veniturilor a fost prezentată odată cu 

examinarea în prima lectură a proiectului de buget pentru anul 2020.  
 

II. Cheltuielile bugetului Primăriei Soroca 
 În dinamica anilor partea cheltuielilor (executat şi estimat) este 
următoarea: 

         (mii lei) 

Grupa Executat Scontat 

2019 

Propus 

2020 

Estimat 

2017 2018 2021 2022 

1 5516,0 4945,6 6740,3 6874,7 6875,2 6866,8 

3 231,2 260,0 438,2 602,6 478,5 478,5 

4 4369,5 8237,7 3508,3 4117,4 6188,1 6962,7 

6 7727,2 11809,7 13326,0 10115,3 13500,0 13500,0 

8 4133,4 4529,6 5476,0 5537,9 6126,0 6249,4 

9 22691,5 27590,0 30953,8 35116,7 30253,1 31564,3 

10 2129,5 1868,2 2056,4 2460,4 1973,7 1979,9 

Protecţia 

mediului 

2727,6 80,2 - - - - 

Total: 49525,9 59321,0 62499,0 64825,0 66091,6 67601,6 

 

 Pentru anul 2020 se propune următoarea repartizare a cheltuielilor, în 
comparaţie cu planul precizat pentru 2019: 
          Tabela nr. 1 

        (mii lei) 

Grupa Plan precizat 

2019 

Propus pentru 

2020 

% 

2020/2019 

1. Servicii de stat cu 

destinaţie generală 

Total 6740,3 

Fără FR 5969,3 

Total 6874,7 

Fără FR 5974,7 

102,0 

100,1 

3. Ordine publică şi 

securitate naţională 

438,5 602,6 137,4 

4.Dezvoltarea drumurilor 3508,3 4117,4 117,4 

6.Gospodăria de locuinţe 

şi gospodăria servicii 
comunale 

13326,0 10115,3 79,7 



8.Cultură, sport, tineret, 

culte şi odihnă 

5476,0 5537,9 101,1 

9.Învăţămînt 30953,8 35116,7 113,4 

10.Protecţia socială 1927,6 2460,4 127,6 

Fondul de rezervă 900,0 900,0 - 

Total: 62499,0 64825,0 103,7 

 După cum se vede din tabelă în comparaţie cu planul precizat pentru anul 
curent creşterea constituie 103,7 % la sută ori cu 2325,5 mii lei. La prima vedere 

creşterea este considerabilă, dar dacă facem o comparaţie luînd în vedere 
cheltuielile pentru personal situaţia este următoarea: 

 Cheltuieli de personal în 2019 conform planului precizat constituie 
29125,9 mii lei (ori 46,6 % din cheltuielile totale), iar cele calculate în temeiul 
modificărilor  introduse în Legea nr. 270 din 23.XI.2018, pentru anul 2020, 

respectiv 36298,0 mii lei (ori 56 la sută din cheltuielile totale). 
 Pe grupe în parte avem următoarele cifre: 
 

Grupa Plan precizat 
2019 

Propus pentru 
2020 

Dif. 
2020-2019 

Alte 
chelt. 

Chelt. 
de 

personal 

Alte 
chelt. 

Chelt. 
Personal 

Alte  
chelt. 

De 
personal 

1. Servicii de stat 

cu destinaţie 
generală 

2971,5 
(fără 
FR) 

2997,8 2623,8 
(FR 900) 

3350,9 -347,7 +353,1 

3. Ordine publică şi 
securitate naţională 

4,3 434,2 41,8 560,8 +37,5 +126,6 

4.Dezvoltarea 
drumurilor 

3508,3 - 4117,4 - +599,1 - 

6.Gospodăria de 

locuinţe şi 
gospodăria servicii 

comunale 

10943,5 2382,5 7056,7 3058,6 -2013,3 +676,1 

8.Cultură, sport, 

tineret, culte şi 
odihnă 

1708,4 3767,6 987,8 4550,1 -720,6 +782,5 

9.Învăţămînt 11898,8 19055,0 10731,9 24384,8 -1166,9 +5329,8 

10.Protecţia socială 1438,8 488,8 2067,6 392,8 +628,8 -96,0 

Fondul de rezervă 900  900  - - 

Total: 33373,1 29125,9 28527,0 36298,0 -4846,1 +7172,1 

 

 După cum se vede cheltuielile de personal au crescut cu peste 7 mln., iar 
altele au scăzut cu aproape 5 mln. Din cele expuse reiese că posibilităţile de 
procurări şi efectuare a unor lucrări sau redus considerabil. 

 Descifrarea cheltuielilor pentru grupele principale:  
 

Grupa 1 „Servicii de stat” 
           Tabela 3 

 Mii lei 

I. Activitatea executivelor locale,  5883,2 

inclusiv:  

Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de 
muncă 

25,0 

Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă 
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 

15,0 



Servicii poştale 65,0 

Deplasări de serviciu în interiorul ţării 20,0 

Deplasări peste hotare 40,0 

Servicii de protocol 50,0 

Alte cheltuieli curente (indemnizaţii consilierilor – 8 
şedinţe) 

217,0 

Servicii de pază 20,0 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi 

rechizitelor de birou 

151,2 

Procurarea combustibilului, carburanţilor şi 
lubrifianţilor 

110,0 

Procurarea altor mijloace fixe (mobilă, calculatoare 
pentru consilieri, specialiştii aparatului, xerox 

multifuncţional) 

403,6 

Salariul lucrătorilor 2628,1 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 604,5 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
achitate de angajatori pe teritoriul ţării 

118,3 

Servicii de contracte individuale de muncă cu persoane 
fizice 

144,0 

Reciclarea cadrelor 5,0 

Servicii informaţionale (internet) 65,0 

Servicii de telecomunicaţii 90,0 

Alte servicii – reparaţia tehnicii  20,0 

Energie electrică 61,0 

Apa şi canalizare 28,0 

Accesorii pentru schimbarea, reparaţia tehnicii de 
calcul, curăţirea condiţionerelor, etc. 

59,0 

Apa potabilă (om) 31,5 

Încălzirea încăperilor 70,0 

Procurarea a 2 automobile 360,0 

Alte acţiuni generale pentru a. 2020: 482,0 

inclusiv:  

- servicii „Cadastru” (agenţi economici licenţiaţi) 55,0 

- deservirea programelor contabile ale Primăriei 10,0 

- servicii de difuzare şi filmare TV 72,0 

- servicii de editare  publică, presa periodică 100,0 

- indemnizaţia pentru Cetăţenii de Onoare 
Plăci, diplome 

45,0 

- deservirea saitului primăriei  30,0 

- procurarea diplomelor şi florilor şi ajutoare unice persoanelor care 
au împlinit 50 ani de căsătorie (plăci) 

45,0 

- întâlnirea delegaţiilor,  coroane, flori pentru depunerile la 
monumente cu diferite ocazii 

40,0 

- manifestaţii  şi acţiuni organizate cu prilejul sărbătorilor naţionale, 
Paşti, Hram, Anul Nou… 

- 

- focuri de artificii 85,0 

II. Fondul de rezervă 900,0 



III. Rambursarea garanţiei BERD, care vor fi achitate de 

SA „Regia Apă-Canal Soroca la Primărie şi de la Primărie la 
Ministerul de Finanţe 

91,5 

Total: 6874,7 

 Deşi la grupa 1 cheltuielile (cu excepţia celor de personal) s-au micşorat în 
comparaţie cu anul curent cu 72,5 mii lei (vezi tabela nr. 2), micşorînd 

cheltuielile la unele alineate se propune procurarea a două unităţi de transport 
(la costul de 240 şi 120 mii lei). 
 În prezent primăria arendează un automobil (contractul anual constituind 

62 mii lei), iar celălalt este fabricat în anul 1995, este într-o stare tehnică precară 
şi necesită cheltuieli mari pentru întreţinere (în a. 2019 acestea au constituit 
63,2 mii lei). 

 
 Grupa 3 „Ordinea publică şi securitatea naţională”. 

 La această grupă se atribuie staţia de salvare pe apă, la întreţinerea căreia 
se preconizează cheltuieli pentru anul 2020 în suma totală de 602,6 mii lei, 
inclusiv: 

           Tabela nr. 4) 
         (mii lei) 

Denumirea activităţii Suma (mii lei) 

Remunerarea muncii 439,8 

Contribuţia BASS 101,2 

Prime AM 19,8 

Energia electrică 3,0 

Servicii telecom 0,3 

Medicamente 1,5 

Cărbune, lemne 7,0 

Deplasări 1,0 

Alte cheltuieli (revizia tehnică, atestarea) 3,0 

Materiale pentru reparaţii 2,0 

Mărfuri de uz gospodăresc şi rechizite 6,0 

Echipament pentru salvamari 18,0 

Total: 602,6 

 
 Pentru anul 2020 şeful Staţiei de salvare pe apă a solicitat procurarea 

echipamentului pentru scafandri, de aceea în comparaţie cu planul precizat din 
anul 2019 suma la cheltuieli este mai mare, iar în comparaţie cu planul aprobat 

pentru 2019 cheltuielile sunt la acelaş nivel (precizările planului s-au efectuat 
prin trecerea altor cheltuieli la cele de personal în legătură cu majorarea 
salariilor). 

 
 Grupa 4 „Dezvoltarea drumurilor” 
 Suma transferurilor cu destinaţie specială pentru reparaţia drumurilor 

constituie 4117,4 mii lei, care şi se propune a fi aprobată în bugetul pentru anul 
2020. Afară de aceasta în cazul dacă în urma licitaţiilor de vînzare a unor 

terenuri (ce se vor organiza în baza deciziilor anterioare a C/m) vor intra în cont 
surse (se preconizează 1000,0 mii lei) se propune de a fi folosite pentru lucrări de 
reparaţie a străzilor (repartizarea surselor se va face prin decizia corespunzătoare 

a C/m). 
 

 



 

 La moment există devize de cheltuieli pentru reparaţia următoarelor străzi: 

Nr. 

d/o 

Străzile Suma (lei) 

1. Căile de acces la blocurile locative din str. 
Independenţei 

1250489,95 

2. Str. Pantelemon Halipa (pînă la str. A. Popovici, 8) 1079195,77  

3. Str. Maria Cebotari (de la str. Bolintineanu pînă la 

Decebal) 

774676,65 

4. Str. Comuna din Paris 702668,75 

5. Căile de acces din str. A. Mateevici 797311,00 

6. Căile de acces din str. Luceafărul 1466714,31 

 Total: 6071,1 

 
 Grupa 6 „Gospodăria serviciilor comunale” 

 La această grupă este atribuit Serviciul de amenajare şi înverzire pentru 
care se propun următoarele cheltuieli: 

           Tabela 5 
         (mii lei) 

Remunerarea muncii 2398,9 

Contribuţii BASS 551,7 

Prime AM 108,0 

Apa 20,0 

Telecomunicaţii 4,0 

Arenda unităţilor de transport speciale 150,0 

Procurarea unei autoscări (vîşca) 1800,0 

Reparaţia curentă a străzilor (asfalt rece, prundiş) 1832,7 

Marcaj rutier 200,0 

Achitarea pentru incapacitate temporară de muncă 10,0 

Finanţarea proiectelor iniţiate de societate 100,0 

Unelte, inventar gospodăresc 50,0 

Lubrifianţi 1200,0 

Piese de schimb 200,0 

Sare tehnică (antiderapant), pietriş, nisip 500,0 

Echipament pentru lucrători (hamali şi măturători) 20,0 

Flori, puieţi 70,0 

Iluminarea stradală 1400,0 

Total: 10615,3 

 
 Pînă în prezent anual se contractau servicii de arendă a unelor unităţi de 

tehnică specializată (în special autoscara) şi se achitau sume considerabile. Astfel 
în 2019 planul precizat la aceste cheltuieli constituie 465,3 mii lei. Se propune în 
2020 de a procura o autoscară, care este strict necesară, dacă luăm în 

consideraţie că iluminarea stradală a fost extinsă considerabil şi solicitările 
privind instalarea felinarelor continuă să vină. Afară de aceasta multe ore se 

foloseşte autoscara la instalarea şi scoaterea bradului şi a decoraţiilor de Anul 
Nou. În acelaş timp se propune micşorarea sumei (faţă de anii precedenţi) la 
arenda mecanismelor. La solicitarea consilierului I. Babici, precum şi a unor 

ONG, în scopul atragerii locuitorilor urbei de a participa la soluţionarea unor 
probleme, se propune planificarea a 100,0 mii lei pentru unele proiecte de 

amenajare. Astfel de practică există în unele municipii. Pentru folosirea acestor 
surse urmează să fie elaborat un regulament, care să fie aprobat de Consiliul 
municipal. 



 

 Grupa 8 „Cultura, sport, tineret, cultură şi odihnă” 
 La această grupă se includ cheltuieli pentru: 
 

Tabela 6 
a) Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu”   (mii lei)       

Remunerarea muncii 1723,0 

Contribuţiile BAS 396,3 

Prime AM 77,5 

Energia electrică 53,0 

Gaze 45,0 

Apa şi canalizaţia 9,0 

Alte servicii  comunale 10,0 

Serviicii informaţionale 15,7 

Telecomunicaţii 4,0 

Servicii pază 10,0 

 Indemnizaţii pentru incapacitate de muncă 3,0 

Combustibil 37,0 

Rechizite, materiale de uz gospodăresc 12,0 

Total: 2395,5 

 
Tabela 7 

b) Şcoala sportivă      (mii lei)       

Remunerarea muncii 1691,9 

Contribuţii BASS 389,3 

Prime AM 76,1 

Energia electrică 20,0 

Gaze 55,0 

Apa 20,0 

Comp. cadrelor didactice 26,0 

Alte servicii (evacuarea gunoiului şi deşeurilor, 
cazang.) 

9,0 

Internet 6,0 

Telecomunicaţii 1,1 

Indemnizaţii pentru incapacitate de muncă 1,0 

Medicamente 7,0 

Rechizite şi materiale de uz gospodăresc 15,0 

Reciclarea  15,0 

Particip. La acţiuni sportive 50,0 

Total: 2360,2 

 
 Suma de transferuri alocată pentru întreţinerea Şcolii sportive constituie 

2080,7 mii lei. Pentru a acoperi stricitul necesar se propune de a folosi surse 
proprii în sumă de 279,5 mii lei. Diferenţa dintre sumele solicitate de 
administraţia şcolii şi transferurile alocate constituie 722,6 mii lei. 

 
              Tabela 8 

c) Acţiuni sportive       (mii lei)       

Cupa primarului la volei (femei, bărbaţi) 5,0 

Turneul municipal dedicat Zilei Internaţionale a Femeii la 
jocul de dame 

2,5 

Campionatul RM la torbal pentru nevăzători 5,5 

Campionatul municipal la Triatlon Forţă 1,9 



Turneul municipal la joc de dame în memoria antrenorului 

S. Botnari  

4,5 

Campionatul municipiului la baschet (fete) 6,0 

Cupa primarului la Kick boxing versiunea K-1 7,0 

Campionatul deschis la sambo şi judo în or. Soroca 10,0 

Turneul internaţional dedicat mişcării olimpice la lupte 
greco-romane 

8,0 

Ziua sportivului 20,0 

Turneu tradiţional la Triatlon forţă în memoria antrenorului 

I. Borodai 

2,0 

Turneul republican la judo şi sambo în memoria lui Tudor 

Bogatu 

7,0 

Turneul municipal la tenis de masă. 3,0 

Turneul republican la baschet pentru veterani 6,3 

Turneul municipal la jocul de dame dedicat Zilei 

internaţionale a copiilor 

1,5 

Campionatul municipiului la tenis mare  deschis dedicat 

Zilei internaţionale a copiilor 

4,0 

Turneul „Cupa primarului la tir sportiv, cerc 2018”. 8,0 

Turnee şi competiţii naţionale pentru nevăzători 8,0 

Acţiuni cultural-sportive consacrate sărbătorilor: Ziua 

Independenţei, Hramul oraşului, Limba noastră 

20,0 

Cupa municipiului la baschet (băieţi) 6,0 

Turneu republican la jocul de dame în memoria lui  
L. Odajiu 

3,0 

Cupa primarului la lupta judo 13,0 

Turneul internaţional dedicat  Zilei Naţionale a Tineretului 

la lupte greco-romane. 

6,5 

Turneul municipal la şah 5,0 

Turneul municipal la volei în memoria lui Jitari Ion. 3,0 

Turneul republican la tenis mare „Toamna de Aur”  8,0 

Iarmarocul de Crăciun – acţiuni cultural-sportive 5,0 

Turneul municipal la volei în memoria lui Marjinean Ion. 3,0 

Campionatul deschis la baschet (juniori) 8,0 

Campionatul r-lui Soroca la fotbal 40,0 

Campionatul republican la rugby liga I 40,0 

Organizarea competiţiilor sportive între locuitorii 
municipiului pe microraioane 

19,3 

Decorarea sportivilor care au obţinut cele mai bune rezultate 
în anul 2020 

10,0 

total: 300,0 

 
           Tabela 9 

d) Acţiuni pentru tineret                          (mii lei)       

Ziua lui Mihai Eminescu – Zi Naţională a Culturii 0,2 

„Sfântul Valentin” şi „Dragobetele” – serbări ale dragostei şi 

bunăvoinţei. Spectacole, concerte, lansări, expoziţii, etc. 

6,1 

Sărbătoarea Mărţişorului – luna dedicată femeilor, 

dragostei, renaşterii, „Miss-Soroca” 

30,0 

Comemorarea victimelor din Afganistan 0,2 

Ziua internaţională a poeziei (biblioteca) 1,0 

Acţiuni dedicate declanşării conflictului armat de pe Nistru 0,2 

Ziua internaţională a cărţii pentru copii 2,0 

Manifestări şi acţiuni culturale prilejuite de sărbătorile de 4,0 



Florii şi Paşti – concursuri, expoziţii, spectacole 

Ziua bibliotecarului 2,0 

Ziua Tricolorului 1,75 

Ziua mondială a dansului „Valurile Nistrului” 17,6 

Ziua internaţională a muzeelor. Noaptea albă a muzeelor. 5,0 

Ziua Victoriei şi a comemorării victimelor celui de-al II-lea 

război mondial 

0,2 

Ziua Europei / Ziua jocurilor intelectuale 1,55 

Ziua internaţională a familiei 6,0 

Balul absolvenţilor 23,0 

Ziua internaţională a copilului 25,0 

Ziua Suverenităţii Republicii Moldova  

Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare 0,2 

Ziua Naţională a Independenţei 0,2 

Ziua oraşului / Concurs foto „Oraşul meu – mîndria mea” 20,0 

Sărbătoarea Naţională „Limba noastră cea română” 0,2 

Ziua Naţională a Tineretului. Decada tineretului 23,0 

Ziua internaţională a studenţilor 5,0 

Ziua voluntarului 5,0 

Inaugurarea pomului de Crăciun.  
Iarmarocul de Crăciun 

5,0 

Manifestări şi acţiuni culturale dedicate sărbătorilor de 
iarnă. Revelion.  

10,0 

Întâlniri şi mese rotunde cu tineretul / Şedinţe ordinare 4,6 

Schimb de experienţă cu alte CLT din RM 2,7 

Organizarea vizitei la Guvernul RM 2,7 

Organizarea activităţilor de salubrizare 5,0 

Iniţiative locale în parteneriat dintre tineri şi APL 10,0 

Discoteci tematice lunare (număr de 8) 24,0 

Cinema în aer liber (filme cu tematică)  

Participarea tinerilor în cadrul evenimentelor naţionale 

dedicate politicilor de tineret, conferinţe, etc. 

2,4 

Total: 250,0 

 
           Tabela 10 

e) Centrul „Acasă”       
(mii lei)       

Remunerarea muncii 153,9 

Contribuţii BASS 35,4 

Prime AM 6,9 

Energia electrică 11,0 

Servicii comunale 5,0 

Indemnizaţii pentru incapacitate de muncă 1,0 

Rechizite şi materiale  de uz gospodăresc 10,0 

Materiale pentru reparaţii 5,0 

Paza 4,0 

Total: 232,2 

 

 
 Grupa 9 „Învăţămînt” 



 La această grupă se referă cheltuielile pentru întreţinerea a 9 instituţii de 

educaţie timpurie (grădiniţe). 
 
                    Tabela 10 

          (mii lei) 

Remunerarea muncii 18511,1 

Contribuţii BASS 4257,3 

Prime AM 833,1 

Achitarea foilor de boală 79,0 

Compensaţii 242,0 

Energia electrică 1304,8 

Gaze 931,5 

Apa 511,0 

Evacuarea deşeurilor 33,7 

Servicii informaţionale 37,8 

Telecom 9,9 

Deservirea cazangeriilor 178,7 

Alimentarea 7695,8 

Inventar moale 34,4 

Inventar tare (mobilier) 86,9 

Medicamente 9,0 

Rechizite şi materiale de uz gospodăresc 156,8 

Dezinfectanţi 10,7 

Total: 35116,7 

 
 Cheltuielile de întreţinere a instituţilor urmau să fie efectuate din 
transferurile cu destinaţie specială, dar, deoarece acestea constituie doar 26442,0 

mii lei, se propune de a aloca diferenţa din sursele propii în sumă de 5809,1 mii 
lei. Plata părintească pentru alimentarea copiilor s-a calculat în sumă de 2865,6 

mii lei. La calcularea plăţii părinteşti pentru alimentarea copiilor s-au luat în 
calcul scutirile acordate (reieşind din 1 copil la grupă şi 35 copii din familii 
vulnerabile de la grădiniţa nr. 13) care constituie 264,8 mii lei. 

 Suma propusă de a fi inclusă în bugetul anului 2020 acoperă 80,6 % din 
solicitările şefelor de grădiniţe (43556,4 mii lei din care pentru reparaţii curente şi 
capittale 5908,4 mii clei). Sumele prevăzute pentru procurarea de inventar moale 

şi mobilier sunt destinate pentru grădiniţa nr. 12, unde urmează să fie deschisă o 
grupă. 

 Suma totală solicitată pentru procurări de utilaj, inventar (dar care nu are 
acoperire) constituie 1343,0 mii lei. 
 Limita de consum a resurselor energetice şi apei este următoarea: 

           Tabela 11 

Instituţia Energia 

electrică 
Kwh 

Gaz 

M3 

Apa 

M3 

IET nr.1 21300 9884 561 

IET nr. 5 23000 10166 605 

IET nr. 6 30800 13906 812 

IET nr. 7 72000 - 580 

IET nr. 12 24000 20179 708 

IET nr. 13 58000 25670 1624 

IET nr. 15 40500 20995 1238 

IET nr. 16 43000 26452 1144 



IET nr. 17 89000 48450 2355 

Total: 351600 175702 9627 

 
 La calcularea limitelor la resurse energetice şi apă s-au luat în calcul 
cheltuieli medii la un copil în zi pe toate instituţiile (energia electrică şi apa) şi 

cheltuieli medii la 1 m2 de suprafaţa încălzită (gaze). 
 Cheltuielile medii s-au înmulţit la zile copii planificate pentru anul 2020 
(energia electrică şţi apa) şi respectiv la suprafaţa încălzită în fiecare grădiniţă 

(gaze). 
 Pentru anul 2020 se preconizează colectarea din contul plăţii părinteşti la 

alimentarea copiilor: 
 

Tabela 12 

Instituţia Nr. 
grupe 

Planul pe a. 2020 
zile/copii 

frecvenţa 

Suma 
mijloacelor spre 

colectare (mii 
lei) 

Suma pentru 
acoperirea 

scutirii 

IET nr.1 4 15230 171,2 11,5 

IET nr. 5 4 16445 185,8 11,5 

IET nr. 6 6 22000 246,7 17,3 

IET nr. 7 3 15660 179,3 8,6 

IET nr. 12 5 19200 218,9 11,5 

IET nr. 13 9 44000 401,3 126,7 

IET nr. 15 6 33540 388,1 14,4 

IET nr. 16 7 31000 346,1 25,9 

IET nr. 17 13 63800 728,2 37,4 

Total: 57 260875 2865,6 264,8 

 
 Grupa 10 „Protecţia socială” 

 Sursele planificate la această grupă sunt destinate pentru întreţinerea: 
                         Tabela 13 

a) Centrul „Revenire”      (mii lei)       

Remunerarea muncii 234,0 

Contribuţii BASS 54,3 

Prime AM 10,6 

Energia electrică 20,0 

Gaz 40,0 

Apa 10,0 

Evacuarea deşeurilor 4,0 

Telefonie 1,4 

Indemnizaţii b/b 0,6 

Medicamente 2,0 

Mărfuri de uz gospodăresc 10,0 

Materiale de reparaţie 7,0 

Alte servicii şi alimentare 152,0 

Total: 547,9 

 
 Centrul lucrează pe perioada rece a anului, iar apoi îşi sistează activitatea 

achitînd-se salariaţilor 2/3 din salariu. În mediu sunt plasaţi în sezon 10 – 12 
persoane, pentru deservirea cărora sunt preconizate la moment 8,5 unităţi (aşa  
s-a transmis de la raion). Un oarecare normativ de state nu există. La un 

beneficiar revine 0,8 unităţi de personal. 
 Se propune micşorarea numărului de unităţi pînă la 5, şi anume: 

- director – 1 un. 



- Infirmieri – 4 un. 

În acest caz întreţinerea zilnică a unui beneficiar al Centrului ar constitui 
253,6 lei (547900 lei : 180 zile : 12 persoane) ori 7,6 mii lei lunar. 
 Solicitarea administraţiei (luînd în consideraţie numărul de unităţi de 8,5) 

pentru 2020 este de 756, 2 mii lei ori lunar 10,5 mii lei pentru un beneficiar. 
b) Cantina socială pentru 60 persoane. 

 Alimentarea acestor beneficiari se efectuează 6 zile în săptămînă. În anul 
2019 au fost preconizate surse reieşind din norma de 23 lei zilnic pentru o 
persoană. Luînd în consideraţie creşterea preţurilor la unele produse alimentare 

(în special la legume) a parvenit adresarea de la agentul economic, care prestează 
aceste servicii (cu prezentarea meniului săptămînal şi costul) care a solicitat 
finanţarea reieşind din 26 – 27 lei. Se propune alocarea a 390,0 mii lei din 

bugetul municipal şi 100 mii lei transferuri din bugetul raional. 
c) Mediatori sociali (3 unităţi) 

 Întreţinerea mediatorilor se efectuează din contul transferurilor cu 
destinaţie specială, care pentru anul 2020 au fost stabilite în sumă de 122,5 mii 
lei. La moment este angajat doar un mediator. 

 Dacă ar fi ocupate toate 3 unităţi necesarul doar pentru cheltuieli de 
personal ar constitui 156,4 mii lei. 

d) Indemnizaţii pentru nou-născuţi. 
 Analizînd cheltuielile în dinamica anilor se propune planificarea a 750 mii 
lei. (În anul curent cheltuielile au constituit în 11 luni - 709 mii lei). 

e) Protecţia socială. 
 Se propune rezervarea a 500,0 mii lei pentru proiecte sociale. Folosirea 
acestor surse se va efectua doar după aprobarea deciziilor corespunzătoare de 

Consiliul municipal. 
  

Reieşind din cele expuse se propune spre aprobare bugetul municipal 
pentru anul 2020 în sumă de 64825,0 mii lei, atît la venituri cît şi la cheltuieli.  
 

 
 

        Elena Focşa, viceprimar 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

Notă informativă  

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. 
Soroca pentru anul 2020 (a doua lectură)” 

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Primăria mun. Soroca, viceprimar. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

Proiectul de decizie a fost elaborat întru executarea cerinţelor art. 55  (1) din Legea 181 
din 25.07.2014, care prevede prezentarea proiectului de buget spre aprobare la Consiliul 
municipal. Prin aprobarea bugetului pînă la finele anului se va permite activitatea în 
ritm normal a tuturor instituţiilor şi folosirea surselor planificate în limita alocaţiilor 
pentru anul financiar 2020. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:  

Nu este necesară o armonizare cu legislaţia UE. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Se propune spre aprobare bugetul Primăriei mun. Soroca la venituri şi cheltuieli în sumă 
de 64825,0 mii lei. Partea veniturilor a fost calculată în baza prevederilor expuse în 
circulara MF cu respectarea limitelor de transferuri interbugetare. 
Cotele taxelor locale nu au suferit modificări în comparaţie cu cele aprobate pentru anul 
2019. 
Partea cheltuielilor este egală cu cea a veniturilor şi este în creştere faţă de planul 
precizat pentru anul 2019 cu 3,7 % (2326,0 mii lei). În acelaş timp planul precizat 
pentru cheltuieli de personal în 2019 constituie 32779,3, iar cel calculat (luînd în 
consideraţie majorarea salariilor) pentru an. 2020 respectiv 36298,0 mii lei ori cu 3518,7 
mii lei mai mari. Reiese că aproape cu 1,2 mln. lei sunt mai mici cheltuielile la celelalte 
articole (nelegate de personal). Sunt prevăzute surse la procurări de inventar şi 
instituirea unităţilor de personal suplimentare în scopul deschiderii unei grupe noi în 
IET nr. 12 începînd cu 1.VIII.2020. 
Se prevede o ajustare a statelor de personal cu normativele în vigoare precum şi în 
scopul folosirii raţionale a surselor financiare. 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

Necesităţile instituţiilor sunt mult mai mari, dar sau prevăzut sursele necesare pentru 
cheltuielile strict necesare reieşind din rapoartele anilor precedenţi. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare: art. 14 (2) b) a Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 
397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate 
prin Legea nr. 267 din 01.11.2013,  Legii nr. 435 din 2.III.2007 privind descentralizarea 
administrativă, examinând bugetul local în a doua lectură. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

  
8. Constatările expertizei anticorupție 

Nu e cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu e cazul 

10. Constatările expertizei juridice: 

Corespunde cerinţelor prevederilor legale. 

11. Constatările altor expertize 

Nu e cazul. 

         Elena Focşa, viceprimar 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

            

 


