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

           Proiect 
DECIZIE nr. ___ 

din ___________ 2022 
 

 
 
Cu privire la aprobarea Raportului privind  

executarea bugetului Primăriei municipiului  
Soroca pentru anul 2021 

 
 Întru executarea prevederilor art. 32 f) din Legea privind finanţele publice 
locale nr. 397/2003, în temeiul art. 14 (2) n3) al Legii  nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul municipal DECIDE: 
 

1. Se ia act de Raportul  privind executarea bugetului  pentru anul 2021: 
 a) la venituri în sumă de 77358,8 mii lei; 
 b) la cheltuieli: 

 - de casă în sumă de  71921,7 mii lei; 
 - efective în sumă de 62039,3 mii lei. 
 

2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică şi intră în vigoare prin 
publicarea în Registrul de Stat al Actelor Locale. 

 
 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI      

 
SECRETARUL C/M     MARCEL BUŞAN 
 

 
 
Elaborat: Gh. Mînăscurtă, viceprimar 
 
Coordonat: 

____________ L. Pilipeţchi, primar 
 
Avizat: 
___________ M. Buşan, secretarul C/m 
___________ I. Barbaroş, specialist principal 
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Notă informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Raportului privind 

executarea bugetului Primăriei municipiului Soroca pentru anul 2021” 

 
 

 Pentru anul 2021 au fost planificate venituri în sumă de 67467,0 mii lei şi 

rectificat planul pe parcursul anului până la 69759,6 mii lei, din care transferuri 
de la bugetul de stat 40296,0 mii lei. 

 Pe tipuri de venit situaţia este următoarea: 
           (mii lei) 

Tipul de venit 
 

Cod Plan Execu 
tat 

Devieri faţă de: % 
execut
at faţă 

de 
planul 
aproba

t 

% faţă 
de 

precizat 
aprobat precizat plan 

aprobat 
plan 
precizat 

Venituri, total  67467,0 69759,6 77358,8 +9891,8 +7599,2 114,7 110,9 

Inclusiv:         

Impozit pe 
venitul 
persoanelor 
fizice 

111110 18000,0 18400,0 24376,8 +6376,8 +5976,8 135,4 132,4 

Impozit de la PF 
declarat şi 
achitat 

111121 290,0 412,0 455,0 +165,0 +43,0 156,8 110,4 

Impozit pe venit 
din domeniul 
comerţului 

111124 85,0 85,0 142,9 +57,9 +57,9 168,1 168,1 

Impozit pe venit 
persoane fizice 
în domeniu 
transportului 
rutier în regim 
de taxi 

111125 -  10,6 +10,6 +10,6 - - 

Impozit pe venit 
aferent 
operaţiunilor de 
predare în 
posesie ori 
folosinţă a 
propriet. 
Imobiliare 

111130 23,4 23,4 64,6 +41,2 +41,2 276,0 276,0 

Impozit pe 
venit, total 

1111 18398,4 18920,4 25049,9 +6651,5 +6129,5 136,1 132,4 

Impozit funciar 
pe teren al 
persoanelor 
juridice şi fizice 

113161 28,0 28,0 56,3 +28,3 +28,3 201,0 201,0 

IF pe terenuri al 
persoanelor 
juzice (cetăţeni) 

113171 2 2 1,4 -0,6 -0,6 70,0 70,0 

Impozit pe 
bunuri 
imobiliare a 
persoanelor 
juridice 
 

113210 230,0 230,0 361,6 +131,6 +131,6 157,2 157,2 

Impozit bunuri 
imobiliare  
persoane fizice 

113220  
5,0 

5,0 1,0 -4,0 -4,0 20,0 20,0 

Impozit b/i 
achitat de p/j şi 
fizice 

113230 900,0 900,0 965,4 +65,4 +65,4 107,2 107,2 
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înregistrate în 
calitate de 
întreprinzător 
din valoarea 
estimativă a 
bunurilor 
imobiliare 

Impozit b/i 
achitat de p/f 
din valoarea 
estimată a 
bunurilor 
imobiliare 

113240 1100,0 1100,0 1352,3 +252,3 +252,3 122,9 122,9 

Impozit pe 
proprietate, 
total: 

113 2265,0 2265,0 2738,0 +473,0 +473,0 120,8 120,8 

Taxa de piaţă 114411 500,0 500,0 792,4 +292,4 +292,4 158,4 158,4 

Taxa pentru 
amenajarea 
teritoriului 

114412 650,0 650,0 721,3 +71,3 +71,3 110,9 110,9 

Taxa pentru 
prestarea 
serviciilor de 
transport auto 

114413 90,0 73,4 75,0 -15,0 +1,6 83,3 102,2 

Taxa de plasare 
a publicităţii 

114414 8,6 0 -17,1 -25,7 -17,1 - - 

Taxa pentru 
dispozitive 
publicitare 

114415 250,0 250,0 343,0 +93,0 +93,0 137,2 137,2 

Taxa pentru 
parcare 

114416 16,0 16,0 16,2 +0,2 +0,2 101,2 101,2 

Taxa pentru 
unităţile 
comerciale 

114418 2558,0 2558,0 3300,9 +742,9 +742,9 129,0 129,0 

Taxa pentru 
cazare 

114421 70,0 45,0 54,0 -16,0 +9,0 77,1 120,0 

Taxa pentru 
aplicarea 
simbolicii locale 

114423 2,0 2,0 1,2 -0,8 -0,8 60,0 60,0 

Taxa pentru 
patenta de 
întreprinzător 

114522 800,0 800,0 908,4 +108,4 +108,4 113,5 113,5 

Impozite şi 
taxe pe mărfuri 

şi servicii, 
total 

114 4944,6 4894,4 6195,2 +1250,7 +1300,0 125,3 126,5 

Granturi 
curente primite 
de la guvernele 
altor state 

131123 0       

Granturi 
primite, total 

131 0 145,0 145,0 +145,0 0 - 100,0 

Dobânzi 

încasate la 
împrumuturile 
acordate 

141143 69,2 69,2 - -69,2 -69,2 0 0 

Defalcări de la 
profitul net al 
într. de stat 

141233 72,0 1,6 1,6 -70,4 - 2,2 100,0 

Arenda 
terenurilor cu 
altă destinaţie 

141533 100,0 220,0 438,4 +338,4 +218,4 438,0 199,2 

Redeventa din 
consecionarea 
activelor şi 
terenurilor 

141543 - - 15,1 +15,1 +15,1 0 0 
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Venituri din 
proprietate, 
total 

141 241,2 290,8 455,1 +213,9 +164,3 188,7 156,5 

Taxa de 
organizare a 
licitaţiilor şi 
loteriilor 

142211 15,0 - -5,6 -20,6 -5,6 0 0 

Plata pentru 
certificate de 
urbanism 

142215 12,0 12,0 22,0 +10,0 +10,0 183,3 183,3 

Încasări de la 
prestarea 
serviciilor cu 
plată 

142310 2885,0 2885,0 2684,3 -200,7 -200,7 93,0 93,0 

Venituri din 
vânzarea 
mărfurilor şi 
serviciilor, 
total 

142 2912,0 2897,0 2700,7 -211,3 -196,3 92,7 93,2 

Amenzi şi 
sancţiuni 

contravenţional
e 

143130 - - - - -   

Amenzi şi 
sancţiuni, total 

143 - - - - -   

Alte venituri 145142 6,0 6,0 37,9 -31,9 -31,9 6 ori 6 ori 

Alte venituri, 
total 

145 6,0 6,0 37,9 +31,9 +31,9 6 ori 6 ori 

Transferuri cu 
destinaţie 
specială pentru 
IET 

191211 27766,9 27766,9 27766,9 - - 100,0 100,0 

Transferuri cu 
destinaţie 
specială pentru 
mediatori 
comunitari 

191212 205,1 205,1 112,6 -92,5 -92,5 54,9 54,9 

Transferuri cu 
destinaţie 
specială pentru 
şcoala sportivă 

191213 2276,1 2276,1 2276,7 2276,7 - 100,0 100,0 

Transferuri cu 
destinaţie 
specială pentru 
infrastructura 
drumurilor 

191216 4247,9 4247,9 4247,9 - - 100,0 100,0 

Transferuri cu 
destinaţie 
generală 

191231 4113,8 4113,8 4133,8 - - 100,0 100 

Alte transferuri 
cu destinaţie 
generală 
 

191239        

Transferuri 
capitale primite 
cu destinaţie 

191220 0 1635,6 1444,0 +1444,0 -191,6 - 88,3 

Transferuri, 
total 

191 38609,8 40246,0 39961,9 +1352,1 -284,1 103,5 99,3 

 
Transferuri de 
la APL nivelul II 

 
193410 

 
50,0 

75,0 75,0 +25,0 - 150,0 100 

Transferuri de 
la APL nivelul 
II, total 

193 50,0 75,0 75,0 +25,0  0 0 

Donaţii 
voluntare 
pentru cheltuieli 
curente 

144114 20,0 20,0    0 0 
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Donaţii 
voluntare din 
surse externe 

144113 20,0 0 0 0 0 0 0 

Donaţii 

voluntare, 
total 

144 40,0 20,0 0 -40,0 -20,0 0 0 

Vânzarea 
terenurilor 

371 -1000,0 -1000,0 -928,0 -72,0 -72,0 92,8 92,8 

 
 Partea veniturilor în anul 2021 s-a îndeplinit la nivel de 110,9 % faţă de 
planul precizat. 

 Veniturile în total sunt executate în mărime de 77358,8 mii lei, comparativ 
cu planul aprobat este o supraîndeplinire cu 9891,8 mi lei sau faţă de planul 
precizat cu 7599,2 mii lei. 

 Veniturile executate comparativ cu anul 2020 sunt mai mari cu 15,2 la sută 
sau cu 10241,5 mii lei. 

 Suma totală a veniturilor încasate s-a  înregistrat într-un mod variabil, cea 
mai mare parte din veniturile executate constituie impozitul pe venit reţinut de la 
salariu (11110) în sumă de  24376,8 mii lei sau cu 5976,8 mii lei mai mult ca 

planul precizat, care se datorează reluării activităţii sistate a agenţilor economici 
în perioada pandemiei COVID-19 şi majorării salariilor medii în sectorul real şi 

sectorul bugetar. 
 La art. 114418 „Taxa pentru unităţile comerciale”, comparativ cu planul 
precizat, a fost  supraîndeplinită cu +742,9 mii lei, motivul fiind iniţierea 

activităţilor de comerţ ale unor noi agenţi conomici şi achitarea sumelor restante 
de către unii agenţi economici pentru anul 2020. 

La art. 113240  „Impozit pe bunurile imobiliare” s-a încasat impozitul de la 

persoane fizice în sumă de 1352,3 mii lei, sau cu 252,3 mii lei mai mult decât 
planul precizat în urma reevaluării valorii cadastrale a imobilelor. La situaţia 

31.12.2021 restanţa a fost în sumă de 848,3 mii lei, inclusiv restanţa la cei mai 
mari 22 de plătitori persoane fizice a fost de 571,1 mii lei.  
 Au fost înaintate în instanţa de judecată 108 materiale pe restanţieri în urma 

cărui fapt  44 au achitat suma restanţei de 65,8 mii, inclusiv de două dosare au 
fost încasate sume majore de 21,2 mii lei şi18,3 mii lei. 

 La art. 131123 „Granturi primite” au fost  primite de la un donator extern  
mijloace financiare în  sumă de 145 mii lei, care au fost folosite  pentru instruirea 
specialiştilor din cadrul UIP. 

 La art. 141533 „Arenda terenurilor cu altă destinaţie” a fost executat planul 
precizat cu suma de 218,4 mii lei, în rezultatul reactualizării contractelor de 
locaţiune. 

 La art. 14310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” este o îndeplinire 
la nivel de 93,0 % sau cu 200,7 mii lei mai puţin, motivul fiind sistarea parţială a 

activităţii instituţiilor de educaţie timpurie din cauza pandemiei COVID-19 pe 
parcursul a. 2021.  
 La general, în anul 2021, comparativ cu anul 2020, suma veniturilor 

acumulate a crescut cu 10241,5 mii lei, iar diminuarea pe unele tipuri de venituri 
a fost cauzată de efectele negative a Pandemiei, inclusiv: 
         (mii lei) 

Venitul Codul Executat dif. 
+, - 

% 
2021/2020 2020 2021 

Impozit pe venit (toate 
tipurile) 

111 19629,8 25049,9 +5420,1 127,6 

Impozit pe proprietate 113 2075,7 2738,0 +662,3 131,9 
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Impozit şi taxe pe 
mărfuri şi servicii 

114 5406,9 6195,3 +788,4 114,6 

Granturi primite 131 - 145,0 +145,0 - 

Venit din proprietate 141 340,1 455,1 +115,0 133,8 

Venit din vânzarea 
mărfurilor şi 

serviciilor 

142 1262,0 2700,7 +1438,7 214,0 

Amenzi şi sancţiuni 143 - - - - 

Donaţii voluntare 144 6,0 - -6,0 - 

Alte venituri 145 12,5 37,9 +25,4 303,2 

Transferuri de la 
bugetul de stat 

191 38318,2 39961,9 +1643,7 104,3 

Transferuri de la 
bugetul nivelul II 

193 66,1 75,0 +8,9 113,5 

Total:  67117,3 77358,8 +10241,5 115,2 

 

Toate transferurile cu destinaţie specială şi generală au fost executate la nivel 
de 99,3 %, cu  excepţia utilizării surselor financiare  pentru proiectul Studiul de 
fezabilitate a Staţiei de epurare – 191,6 mii lei, care nu a putut fi executat din 

motivul că a fost o sumă insuficientă pentru proiectarea Staţiei de epurare, iar 
ulterior au fost alocate mijloace la acest capitol din surse externe.  

Total transferurile primite în anul 2021 au fost de 39961,9  mii lei sau cu     

-84,1 mii lei mai puţin faţă de bugetul precizat şi cu 1643,7 mii lei  mai mult 
comparativ cu anul precedent. 

În perioada anului 2021 au fost suplimentar alocate transferuri curente 
primite cu destinaţie capitală în sumă de 1635,6 mii lei, care au fost îndreptate, 
după cum urmează: 

- 1000,0 mii lei – la reparaţia drumurilor locale; 
- 191,6 mii lei – studiu de fezabilitate a Staţiei de epurare în mun. Soroca; 

- 444,0 mii lei – reparaţia stadionului municipal. 
 

Capitolul II 
Cheltuieli 

 

Pentru anul 2021 partea cheltuielilor a fost aprobată în suma totală de 

69967,0 mii lei si precizată în sumă de 80942,4 mii lei. Executarea pe grupele 

principale în anul 2021 a fost următoarea: 

                                  (mii lei)                                                                 

Grupa principală Plan 

precizat 

Executat 

cheltuieli 

% executării faţă 

de płan: 

De 

casă 

reale chelt. de 

casa 

chelt. 

reale 

1 Servicii de stat cu 
destinaţie generală 

Inclusiv: 

Fondul de rezervă 

7531,6 
 

 
586,2 

6141,4 7109,5 81,5 94,4 

3 Protectia civilă şi apărarea 
impotriva incendiilor 

610,0 555,4 519,0 91,0 85,1 

4 Gospodăria drumurilor 6904,9 5602,5 - 81,1   
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Inclusiv: 

Administrarea patrimoniului 

APL 

 
-1000,0 

 

   -928,0 
 

  
92,8 

 

6 Gospodăria comunală si 

iluminarea stradală 

15847,6 14272,0 12956,9 90,1 81,8 

7 Servicii de sănătate publica 102,8     

8 Cultura, arta, sport si 

activităti pentru tineret 

6783,0 5956,5 5353,8 87,8 78,9 

9 — Invătământ 40733,4 37360,4 34080,2 91,7 83,7 

10 — Asigurarea şi asistenţa 

socială 

2429,1 2033,5 2019,9 83,7 83,2 

Total cheltuieli 80942,4 71921,7 62039,3 88,9 76,9 

          După cum se vede cheltuielile de casă constituie în general 88,9 % fată de 

planul precizat şi variază de la 81,1 % (grupa 4) la 91,7 % (grupa 9). 

Suma cheltuielilor reale de întreţinere a IET (grupa 9) este cea mai 
semnificativă şi constituie 54,9 la sută din totalul cheltuielilor. O altă grupă 

principală este gospodăria comunală şi iluminarea stradală (grupa 6) cu circa 19,6 
la sută. 

Cheltuielile reale sunt mai mici faţă de planul precizat şi variază de la 78,9% 
grupa 8 (Cultura, arta, sport si activităti pentru tineret) până la 94,4 % la grupa 1 

(Servicii de stat cu destinaţie generală). 

 
Cheltuielile pe programe sunt următoarele: 

 

Denumirea Cod 
Aprobat 

2021 
(mii lei) 

Suma 
Precizat 

2021 
(mii lei) 

Executat 

(mii lei) 

Devieri 
faţă 

precizat 
(+, -) 

     Cheltuieli recurente, 
în total   69967,0 80942,4 71921,7 -9020,7 

          inclusiv cheltuieli 

de personal   36743,4 36391,7 34585,5 -1806,1 

Servicii de stat cu 

destinaţie generală 01 7279,6 7531,6 6141,4 -1390,2 

      Resurse, total       

  Resurse generale 1 7254,6 7506,6 6130,2 -1376,4 

 Resurse colectate de 

autorităţi/instituţii 
bugetare 2 25,0 25,0 11,2 -13,8 

      Cheltuieli, total   7279,6 7531,6 6141,4 -1390,2 

Exercitarea guvernării 0301 6310,4 6876,2 6110,0 -766,2 

Datorii interne BERD 1703 69,2 69,2 31,4 -37,8 

Gestionarea fondurilor de 
rezervă  0802 900,0 586,2 - -586,2 

Protecţia civilă şi 

apărarea împotriva 
incendiilor 03 610,0 610,0 555,4 -54,6 
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Resurse, total  610,0 610,0 555,4 -54,6 

Resurse generale  1 610,0 610,0 555,4 -54,6 

Cheltuieli, total  610,0 610,0 555,4 -54,6 

Protecţia civilă şi apărarea 

împotriva incendiilor 3702 610,0 610,0 555,4 -54,6 

Servicii în domeniul 

economiei 04 4247,9 6904,9 5602,5 -1302,4 

      Resurse, total   4247,9 6904,9 5602,5 -1302,4 

Resurse generale 
(transferuri)  1 4247,9 6904,9 5602,5 -1302,4 

Cheltuieli, total:  4247,9 6904,9 5602,5 -1302,4 

Administrarea 
patrimoniului de stat 5009 -1000,0 -1000,0 -928,0 +72,0 

Dezvoltarea drumurilor 6402 5247,9 7904,9 6530,5 -1374,4 

Gospodăria de locuinţe 
şi gospodăria serviciilor 
comunale      

Resurse total 06 13370,0 15847,6 14272,0 -1575,6 

 Resurse generale 1 13370,0 15847,6 14272,0 -1575,6 

      Cheltuieli, total   13370,0 15847,6 14272,0 -1575,6 

Dezvoltarea gospodăriei de 
locuinţe şi serviciilor 
comunale 7502 11270,0 13276,0 11988,1 -1287,9 

Aprovizionarea cu apa si 
canalizare (expertiza 
proiectului) 7503  191,6 - -191,6 

Iluminarea stradală 7505 2100,0 2380,0 2283,9 -96,1 

Cultură, sport, tineret, 
culte şi odihnă 08 6070,4 6783,0 5956,5 -826,5 

      Resurse, total   6070,4 6783,0 5956,5 -826,5 

 Resurse generale   1 6040,4 6753,0 5936,9 -816,1 

 Resurse colectate de 
autorităţi/instituţii 
bugetare 2 30,0 30,0 19,6 -10,4 

      Cheltuieli, total  8 6070,4 6783,0 5956,5 -826,5 

Dezvoltarea culturii 8502 2531,3 2769,3 2291,2 -478,1 

Sport 8602 2624,1 2654,7 2533,9 -120,8 

Tineret 8603 280,0 281,5 194,4 -87,1 

Centrul „Acasă” 8603 235,0 233,5 175,5 -58,0 

Stadion 8602 400,0 844,0 761,5 -82,5 

Învăţământ 09 36196,0 40733,4 37360,4 -3373,0 

      Resurse, total   36196,0 40733,4 37360,4 -3373,0 

Resurse generale  1 33346,0 37883,4 34706,8 -3176,6 

Resurse colectate de 
autorităţi/instituţii 
bugetare 2 2850,0 2850,0 2653,6 -196,4 

      Cheltuieli, total   36196,0 40733,4 37360,4 -3373,0 

Educaţie timpurie 8802 36196,0 40602,4 37230,1 -3372,3 

Educatie extrascolara si 
sustinerea elevilor dotati 8814  131,0 130,3 -0,7 

Protecţia socială 10 2193,1 2429,1 2033,5 -395,6 

      Resurse, total   2193,1 2429,1 2033,5 -395,6 
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 Resurse generale 
(Inclusiv transferuri cu 
destinaţie specială) 1 2193,1 2429,1 2033,5 -395,6 

      Cheltuieli, total   2193,1 2429,1 2033,5 -395,6 

Asistenţă socială a 
persoanelor (nou născuţi) 9006 700,0 700,0 671,0 -29,0 

Protecţie socială  9019 740,0 976,0 795,1 -180,9 

Asistenţa socială a 
persoanelor cu necesităţi 
speciale (Centrul 
„Revenire”) 9012 548,0 548,0 454,8 -93,2 

Mediatorul comunitar 9019 205,1 205,1 112,6 -92,5 

 

În structură pe articole cheltuielile executate în  anul  2021 sunt 

următoarele: 

Articolul Plan 
precizat 

( mii lei) 

Executat 
casa 

( mii lei ) 

Executat 

% 

Ponderea 
din 
totalul 
chelt. % 

211 - Retribuirea muncii 28022,1 26636,4 95,1 37,0 

212 - Contributii BASS si 

prime AM 

8369,6 7949,2 95,0 11,1 

222 - Servicii    7827,7   7212,5 92,1 10,0 

243 -Dobânzi la împrumut 69,2 31,4 45,3 0,1 

272 - Prestatii sociale 1199,0 1148,0 95,8 1,6 

273 - Indemnizatii incapacitate 

de muncä 

205,3 164,9 80,4 0,2 

281 - Alte cheltuieli curente 1727,4 834,8 48,3 1,1 

310 Mijloace fixe 21817,6 18241,5 83,6 25,4 

330 - Materiale si produse 

alimnetare 

12704,5 10630,9 83,7 14,8 

371 - Vânzarea terenurilor -1000,0 -928,0 92,8 -1,3 

Total: 80722,5 71702,5 88,8 100,0 

 

După cum se vede din datele tabelei din totalul cheltuielilor ponderea cea mai 
mare este la cheltuielile de personal 48,1 % (37,0 %+ 11,1 %) . 

Pe locul doi sunt procurarea mijloacelor fixe su reparatiile capitale (25,4 1a 

sută). 

Pe locul trei se afla stocurile de materiale circulante (14,8 1a sută) şi includ: 

procurări de combustibil – 941,5 mii lei, piese de schimb -247,0 mii lei, 

medicamente-15,5 mii lei, produse alimentare – 5786,4 mii lei, materiale de uz 

gospodăresc şi rechizite – 883,7 mii lei, materiale de constructie - 1550,0 mii lei, 

accesorii de pat si îmbrăcăminte – 140,6 mii lei, alte materiale – 1066,2 mii lei. 

La celelalte articole ponderea în cheltuielile totale este nesemnificativă (total   

11,7 %). 

Procesul de studii educational a fost dificil din cauza pandemiei şi a 

influientat executarea bugetului Primăriei mun. Soroca în total si inclusiv pe 

institutii în parte. 
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1. In anul 2021 frecventa copiilor în institutiile de  educatie timpurie a 
constituit 221275 zile copii, ori fiecare copil înscris în liste  (1300) au frecventat în 
mediu 170 zile. 

Pentru întretinerea unui copil s-au efectuat cheltuieli în sumă de 154,02 lei 
în mediu pe zi. Din aceste cheltuieli la alimentare — 26,20 lei, ceea ce este   mai 
putin fată de norma financiară aprobată prin ordinal Ministerului Finantelor cu 

0,05 lei (17,5 lei din buget +8,75 lei din plata părintească) . 
    In institutiile de educatie timpurie in perioada  anului 2021 s-au efectuat 

reparatii capitale și curente în sumă de 4338,7 mii lei şi procurate materiale de uz  
gospodăresc   în sumă de 406,2 mii lei.  
 

Descifrarea pe gradinite se vede din tabela de mai jos: 
                                                                                              ( mii lei ) 

Denumirea institutiei Reparatii Mijloace fixe Materiale de uz 
gospodăresc 

Gradinita nr.1 219,8 16,7 26,3 

Gradinita nr.5 476,3 15,2 25,8 

Gradinita nr. 6 380,2 15,8 42,8 

Gradinita nr.7 312,1 9,3 67,2 

Gradinita nr.12 362,0 2,7 40,3 

Gradinita nr. 13 325,6 12,6 48,2 

Gradinita nr. 15 1350,7 59,3 49,9 

Gradinita nr. 16 352,3 148,0 56,5 

Gradinita nr. 17 559,7 79,3 50,2 

Total 4338,7 358,9 406,2 

   

2. Pentru amenajarea municipiului în anul 2021 s-au cheltuit 11988,1 
mii lei şi pentru iluminarea stradală 2283,9 mii lei. 

 

Structura cheltuielilor pentru amenajare este: 

 

Tipul de cheltuieli Plan 

precizat 

Executat 

casa 

% 

execut. 

Ponder

ea din 

total 

211 Retribuirea muncii 2530,1 2529,4 99,9 21,1 

212 Contributii BASS si prime 
AM 

728,6 727,7 99,9 6,1 

222 Servicii 1063,1 909,7 85,6 7,5 

273 Indemnizatii 

incapacitate de muncă 

10.0 6,1 61,0 0.1 

281 Alte cheltuieli 271,0 212,0 78,2 1,8 

310 Mijloace fıxe  5789,8 5031,1 86,9 42,0 

330 Materiale 2883,4 2572,1 89,2 21,4 

total: 13276,0 11988,1 90,3 100,0 

 
În anul 2021 numărul mediu scriptic al lucrătorilor din Serviciul de 

amenajare a constituit 52 persoane cu salariul mediu lunar 4148,35 lei. 

Cele mai mari procurări în 2021 au fost: 
          -  Statii pentru transport în sumă de 496,9 mii lei 

- Gard la cimitir în sumă de 194,8 mii lei 

- Banci, urne – 184,4 mii lei 
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- Semafoare-197,7 mii lei 

-  Plasament pentru cânii vagabonzi – 147,3 mii lei 

- Terenuri de joacă – 479,7 mii lei 

- Projectoare -142,9 mii lei 

- Contoare pentru apă – 67,5 mii lei 

- Lucrări de marcaj rutier -273,8 mii lei 

- Automobil Ford Tranzit- 150,0 mii lei 

- Buldoexcavator Fiat Hitachi-680,0 mii lei 

  

3. La compartimentul „Gospodăria drumurilor” au fost executate lucrări în 

sumă de 6530,5 mii lei. S-au reparat străzile Muncii, Mateevici, Viilor, Stefan cel 

Mare şi  pavate trotuare pe str. Al. Cel Bun, M. Eminescu şi  Independentei. 

 
4. În anul 2021 la compartimentul „Cultura, arta, sport şi activităti pentru 

tineret” s-au efectuat cheltuieli pentru: 

- Şcoala sportivă - 2284,5 mii lei  

 - Stadion — 761,5 mii lei        

Biblioteci — 2291,2 mii lei 

Centrul „Acasa” — 175,5 mii lei 

Actiuni pentru tineret — 194,4 mii  

Actiuni sportive — 249,4 mii lei. 

  Total: 5956,5 mii lei. 

 

Salariul mediu lunar al lucrătorilor angajaţi la acest compartiment a 
constituit 4908,66 lei. 

La Scoala sportivă se antrenează 377 copii în 25 grupe, fiind ghidaţi de 14 
cadre didactice. 

La bibliotecile urbei sunt înregistraţi 11,7 mii cititori. 

Centrul „Acasă" este frecventat de 20 copii. 

5. La grupa 10 „Asigurarea şi asistenţa socială" cheltuielile s-au format din: 

- Indemnizatii la naşterea copiilor — 671,0 mii lei, inclusiv pentru naşterea: 

a) un copil - 207 familii x 3000 lei = 621,0 mii lei 

b) doi copii - 5 familii x 10000 lei = 50,0 mii lei 

 - Alimentarea în cantine sociale - 489,7 mii lei (60 persoane lunar, 27 lei   
pe zi) 

- Ajutoare din fondul de rezervă — 160,0 mii lei 

- Centrul „Revenire" — 454,8 mii lei 

- Mediatori comunitari — 112,6 mii lei (3 unităti) 

Total: 911,1 mii lei. 

 

    La întretinerea Centrului „Revenire" cheltuielile s-au efectuat la: 

- Cheltuieli de personal — 303,0 mii lei 

- Servicii — 140,7 mii lei 
- Materiale – 11,1 mii lei  

Total: 454,8 mii lei. 
 

În 2021 s-au plasat în mediu în Centru 9 beneficiari. Cheltuielile    pentru 
întreţinerea unui beneficiar au constituit  8422 lei în lună. 

Centrul a activat în perioada rece a anului (6 luni). 

Salariul mediu lunar la un angajat a constituit 3956 lei. 
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Capitolul III. Situaţia decontărilor 

 

Datoriile Dt  la 01.01.2022 au constituit 203,0 mii lei (inclusiv energia 

electrică – 118,4 mii lei, apa– 36,7 mii lei) si cele Ct respectiv 3129,8 mii lei, din 
care cheltuieli de personal pentru luna XII 2021– 2710,3 mii lei, gaz- 186,8 mii 
lei, servicii — 60,8 mii lei, alimentarea – 3,0 mii lei, pentru materiale — 6,8 mii 

lei, plata părintească — 162,1 mii lei. 

 
Soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de gestiune a fost de 

11403,1 mii lei, dar la sfârșitul perioadei de gestiune este de 16621,0 mii lei. 
 

Se propune spre audiere a raportul   privind executarea bugetului pentru anul 
2021: 

a) la venituri în sumă de 77358,8 mii lei; 

b) la cheltuieli: 

- de casă în sumă de 71921,7 mii lei 

- reale în sumă de 62039,3 mii lei. 

 

 
 

                                                                        Ghenadie Minăscurtă, viceprimar
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Nota informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Raportului privind 

executarea bugetului Primăriei municipiului Soroca pentru anul 2021” 
 
 

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

Primăria mun. Soroca, viceprimar, contabil-şef, specialist în planificare 

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

urmărite: 

Proiectul deciziei a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 32 f) al Legii 

privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, prevederilor Legii 
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, informarea 
consilierilor despre rezultatul activităţii financiare în anul 2021 şi asigurarea 

transparenţei în conformitate cu Legea 239/20087 privind transparența 

decizională și Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020. 

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

Nu e cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Aprobarea raportului privind execuţia bugetului la partea veniturilor în sumă de 

67117,3 mii lei şi la cheltuieli: 
- de casă – 71921,7 mii lei 
- reale – 62039,3 mii lei 

- Soldul la începutul anului 2021 – 11403,1 mii lei. 
- Soldul la sfârşitul anului 2021 – 16621,0 mii lei. 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea raportului anual 

privind execuţia bugetului Primăriei Soroca pentru anul 2021” nu v-a necesita 
cheltuieli suplimentare. 

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

Întru executarea prevederilor art. 32 f) al Legii privind finanţele publice locale nr. 

397-XV din 16.10.2003, în temeiul art. 14 (2) n) al Legii privind administraţia 
publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, proiectul se încorporează în sistemul 
mai multor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

Prezentul proiect de decizie se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe  

site-ul oficial al primăriei mun. Soroca www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu 
şi audieri publice. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Nu e cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Structura şi conţinutul actului corespund normelor de tehnică legală. 

10. Constatările expertizei juridice: 

Corespunde cerinţelor prevederilor legale. 

11. Constatările altor expertize 

Nu e cazul 

 
 

 
                  Ghenadie Mînăscurtă, viceprimar 
 

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

