
 
 
 
 
 

 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 

DECIZIE  
Nr.   din  
 
 
 
 
 
Cu privire la  aprobarea 
bugetului municipal Chişinău pe 
anul 2012 
 
 În temeiul  Legii nr. 847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar 
şi procesul bugetar”,  ţinând cont de prevederile art. 21 din Legea nr. 397-XV 
din 16.10.2003 „ Privind finanţele publice locale”, art. 14 (2) lit. n), art. 43  
din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, 
Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 

 Se aprobă bugetul municipal Chişinău pe anul 2012 la venituri în 
sumă de 2433918,8 mii lei, inclusiv din contul transferurilor cu destinaţie 
specială de la bugetul de stat în sumă de 450,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă 
de 2885722,0 mii lei, cu deficitul în sumă de 451803,2 mii lei.  

Drept surse de finanţare a deficitului se consideră  mijloacele băneşti 
preconizate  de a fi obţinute din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate 
publică în sumă totală  de 287716,0 mii lei şi sursele externe de finanţare în 
sumă de 219225,5 mii lei. 
 Pentru rambursarea împrumuturilor externe în bugetul municipal 
Chişinău pe anul 2012 se prevăd mijloace financiare în sumă de 55138,3 mii 
lei. 

1.  Sinteza bugetului municipal Chişinău se prezintă în anexa nr. 1; 
2. Alocaţiile de la bugetul municipal Chişinău, repartizate conform 

executorilor de buget,  se prezintă în anexa  nr. 2; 
3. Transferurile de la bugetul municipal Chişinău la  bugetele de nivelul 

întâi se prezintă în anexa  nr. 3; 
4. Sinteza veniturilor şi cheltuielilor din contul mijloacelor speciale se 

prezintă în anexa nr. 4; 
5. Fondul de susţinere socială a populaţiei în sumă de 15279,8 mii lei, 

în componenţa bugetului municipal Chişinău, se prezintă în anexa nr. 5; 
6. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului municipal Chişinău se 

stabileşte în sumă de 10000,0 mii lei;  
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7. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile contra plată, prestate de 

către instituţiile publice finanţate de la bugetul municipal Chişinău, se 
prezintă în anexa nr. 6; 

8. Limita statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la 
bugetul municipal Chişinău, se prezintă în  anexa  nr. 7; 

9. Se aprobă Regulamentul privind implementarea formulei de 
finanţare pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate 
din bugetul municipiului Chişinău, conform anexei nr. 8. 

10. Planurile financiare de activitate pe anul 2012 şi statele de personal  
ale  teatrelor municipale şi ziarului „Capitala-Столица” se prezintă în anexele 
nr. 9  - 18.  Finanţarea cheltuielilor teatrelor municipale şi ziarului „Capitala-
Столица” din contul alocaţiilor bugetare va fi efectuată în strictă 
conformitate cu limitele stabilite prin normele legale. 

11. Se aprobă normele băneşti de alimentaţie pe zi pentru un copil / 
elev în instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar din municipiul 
Chişinău, conform anexei nr. 19. 

12.  Se aprobă repartizarea, conform tipurilor de lucrări, a alocaţiilor 
aprobate pentru întreţinerea, reparaţia curentă şi amenajarea obiectivelor 
locativ-comunale după executorii de buget, conform anexelor nr. 20 – 24.   

13. Se aprobă indicii activităţii întreprinderilor municipale de transport 
public din raza municipiului Chişinău, conform anexelor nr. 25-28. 

14. Se abrogă cap. III din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 
51/2 din 11.07.2006 „Cu privire la aprobarea metodologiei calculării şi 
reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de 
transport de călători şi a Regulamentului privind modalitatea de examinare şi 
aprobare a tarifelor pentru serviciile prestate de operatorii de transport de 
călători în raza municipiului Chişinău”, o dată cu punerea în aplicare începînd 
cu 01.01.2012 a prevederilor deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 3/40 
din 06.05.2011 „Cu privire la aprobarea Contractului privind prestarea 
serviciilor de transport public, încheiat între Primăria municipiului Chişinău 
şi Î.M. „Regia transport electric”.  

15. Se  aprobă cotele de calculare a impozitului funciar şi impozitului 
pe bunurile imobiliare pe anul 2012  conform anexelor nr. 29 şi 30.  

16. Se aprobă  plata pentru emiterea certificatului de urbanism pentru 
proiectare şi a certificatului de urbanism informativ în mărime de 50 lei şi 
plata pentru emiterea autorizaţiei de construcţie/desfiinţare în mărime de 100 
lei. 

17. Se aprobă lista categoriilor de populaţie şi numărul de beneficiari 
care  vor avea în anul 2012 dreptul de a călători gratuit în transportul public 
din municipiu (troleibuze, autobuze),  conform anexei nr. 31. 

18. Se aprobă repartizarea alocaţiilor aprobate pentru domeniul ocrotirii 
sănătăţii, învăţămîntului, pentru lucrările de reparaţii şi investiţii capitale i 
cheltuielilor ce in de deservirea împrumuturilor externe angajate, conform 
anexelor nr. 32-36. 

19. Se aprobă Programele de proiecte şi acţiuni culturale şi educative  
pe anul 2012 ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport şi Direcţiei 
cultură, conform anexelor nr. 37-39. 
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20. Se aprobă repartizarea alocaţiilor pentru deservirea împrumuturilor 

externe angajate, conform anexei nr. 40. 
21. Se stabileşte că cheltuielile bugetare sub formă de subsidii 

(transferuri) destinate întreprinderilor municipale şi teatrelor municipale se 
vor finanţa prin intermediul instituţiilor bugetare, care ţin contabilitatea şi 
raportarea financiară conform normelor de contabilitate pentru sectorul 
bugetar. 

22.  Se  stabileşte că suma transferurilor de la bugetul municipal la 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului 
Chişinău  va fi precizată în funcţie de  nivelul executării părţii de venituri a 
bugetelor de nivelul întîi şi al încasării mijloacelor  din vînzarea / privatizarea 
bunurilor – proprietate publică.  
 23. Se stabileşte că modificările devizelor şi repartizărilor pe luni ale 
bugetului instituţiei care se rezumă la redistribuirea alocaţiilor aprobate 
instituţiei între articole sau între lunile anului, precum şi între instituţiile în 
cadrul unui grup funcţional sau al grupului principal de cheltuieli, se 
efectuează în baza dispoziţiei executorului principal  şi / sau secundar de 
buget. 

24. Se stabileşte că economiile formate la articolele de cheltuieli pe 
parcursul anului bugetar vor fi redistribuite prioritar pentru acoperirea 
cheltuielilor ce ţin de achitarea consumului de resurse termoenergetice. 

25. Se stabileşte că dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti 
la conturile Trezoreriei teritoriale Chişinău - bugetul municipiului  se 
repartizează corespunzător  bugetului municipal şi bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

26. Se stabileşte că cheltuielile aferente serviciilor de restituire 
persoanelor fizice a plăţilor de la bugetul municipal şi bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale din componenţa municipiului Chişinău,  prestate de  
„Banca de Economii” S.A., se acoperă din contul bugetului municipal 
Chişinău, în baza contractului încheiat între bancă şi autoritatea administraţiei 
publice.  

27. Se stabileşte că preturile de sector  vor participa  la stabilirea şi vor 
asigura verificarea i confirmarea volumelor lucrărilor de salubrizare şi  
amenajare a teritoriului, de reparaţie  a fondului de locuinţe, executate de 
serviciile publice şi vor participa la procedurile de achiziţii publice pentru 
lucrările nominalizate şi cele anunţate de direcţiile educaţie, tineret şi sport 
din teritoriu. 

28.  Se autorizează  primarul general, dl Dorin Chirtoacă: 
 să contracteze,  pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne cu 

scaden ă în anul 2012, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al 
bugetului municipal; 

 să blocheze, în caz de sporire a deficitului bugetului municipal, anumite 
cheltuieli, cu excep ia cheltuielilor de onorare a angajamentelor de 
deservire a împrumuturilor angajate, a cheltuielilor de personal. 

29. Se autorizează Direcţia generală finanţe, în cazul  apariţiei 
decalajului de casă, să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor 
speciale  deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul municipal 
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Chişinău şi ale proiectelor investiţionale (cu acordul donatorului) pentru 
efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului municipal, cu 
restituirea lor pe parcursul anului bugetar. 

30. Executorii de buget: 
 sunt responsabili  de oportunitatea şi legalitatea  utilizării  alocaţiilor 

bugetare şi de respectarea limitelor alocaţiilor  bugetare aprobate;  
 sunt responsabili de utilizarea în strictă conformitate cu prevederile legale 

a alocaţiilor pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, 
calculate în bază de formulă;  

 vor asigura prezentarea repartizărilor pe luni a alocaţiilor aprobate ( la 
toate componentele bugetului) în conformitate cu prevederile ordinului 
Ministerului Finanţelor nr. 117 din 29.12.2007, respectându-se asigurarea 
prioritară a cheltuielilor de personal, pentru alimentaţia copiilor/elevilor şi 
pentru achitarea consumului de resurse termoenergetice; 

 vor asigura achitarea datoriilor creditoare formate la situaţia de la 
01.01.2012 din contul i în limita alocaţiilor bugetare aprobate pentru 
anul 2012;  

 vor  asigura contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform 
prevederilor Legii privind achiziţiile publice  i numai în limita 
aloca iilor aprobate institu iilor respective, reduse cu suma datoriilor 
acestora existente la 01.01.2012;  

 vor publica în mod obligatoriu pe pagina web a Primăriei municipiului 
Chişinău anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate, 
invitaţiile de participare la procedurile de achiziţii publice şi  informaţiile 
privind rezultatele procedurilor de achiziţii publice/contractelor atribuite; 

 vor întreprinde măsuri concrete în scopul operării modificărilor în 
structurile instituţionale pentru a optimiza cheltuielile de personal, ţinînd 
cont de prevederile art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2012, precum 
şi în scopul reducerii cheltuielilor pentru  mărfuri şi servicii.  

31. Se stabile te că anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice la 
lucrările de investi ii i repara ii capitale i de achizi ionare a 
mijloacelor fixe vor fi publicate numai după coordonarea cu primarul general. 

32. Se stabile te că responsabilitatea pentru admiterea formării 
datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat revine nemijlocit 
executorilor de buget respectivi. 

33. Direcţia relaţii publice a Primăriei municipiului Chişinău şi 
serviciile municipale specializate vor informa populaţia, prin intermediul 
mass-media, despre aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2012. 

34. Primarul general, dl Dorin Chirtoacă, va asigura controlul 
îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              
     
CONTRASEMNAT: 
SECRETAR AL CONSILIULUI                             Valeriu Didencu 
  


