
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ  EXPLICATIVĂ 
la   proiectul  de buget  municipal Chişinău 

pe anul 2012 
 
 
 

 
Estimările bugetului municipiului Chişinău pe anul 2012 au fost 

elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr.847-XIII din 24.07.1996 
„Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”, Legii nr. 436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii nr.397-XV din 
16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, Notelor metodologice 
elaborate de Ministerul Finanţelor “Privind elaborarea de către autorităţile 
administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2012 şi a 
estimărilor pe anii 2013-2014 ”.  

La estimarea  bugetului pe anul 2012 s-a ţinut cont de următoarele 
particularităţi specifice: 

 la partea de venituri 
 

Particularităţile specifice de ordin fiscal care au fost indicate în 
Normele metodolocice şi apoi adoptate prin Legea RM nr. 267 din 
23.12.2011 „Pentru modificarea şi completare a unor acte legislative” 
 
La impozitul pe venitul persoanelor fizice 

Majorarea scutirii personale şi pentru persoanele întreţinute de la 
8100 lei în anul 2011 până la 8640 lei în anul 2012 şi, respectiv,  de la 1800 
lei până la 1920 lei; 

La impozitul pe venitul persoanelor juridice 
 introducerea impozitului pe venitul din activitatea persoanelor juridice 

în mărime de 12%, cu anularea tuturor facilităţilor fiscale generale şi 
individuale, exceptînd cele garantate pentru o perioadă de timp concretă: 
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zonele economice libere, dobînzile la depozite bancare şi valorile mobiliare 
corporative sub formă de obligaţiuni; 

 introducerea impozitului simplificat unic pe venitul obţinut din 
activitatea de întreprinzător de către agenţii micului bussines, în mărime de 4% 
din cifra de afaceri anuală de pînă la 600 000 lei, determinată prin metode şi 
surse directe şi indirecte; 

 determinarea cotei impozitului reţinut la sursă din venitul sub formă de 
dividende obţinut de agenţi economici şi cetăţeni rezidenţi şi nerezidenţi, de la 
15% la 6%, la introducerea mecanismului de reţinere finală al acestui impozit; 

 diminuarea mărimii cotei impozitului reţinut la sursă din venitul obţinut 
de agenţii economici şi cetăţeni nerezidenţi, de la 15% la 12%, în aceeaşi 
mărime ca şi impozitul pe venitul agenţilor economici, cu excepţia venitului 
sub formă de dividende (6%); 

 introducerea sistemului de deducere a provizioanelor pentru companiile 
de leasing; 

 majorarea plafonului de atribuire la categoria de mijloace fixe pe care se 
calculează uzura, de la 3000 lei la 6000 lei; 

 majorarea normei de uzură pentru proprietatea raportată la categoria III, 
de la 10% la 12,5%; 

 majorarea cuantumului deducerilor cheltuielilor neconfirmate 
documentar, de la 0,1% la 0,2% din venitul impozabil; 

 deducerea de către instituţiile financiare a taxei speciale. 
 

 
La impozitele pe proprietate 

La estimarea impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare s-a ţinut 
cont de modificările operate în Titlul VI al Codului fiscal prin legile nr. 
108-XVIII din 17.12.2009 „Pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative” şi nr. 128 din 18.06.2010 "Privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 1056-XVI din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI 
din Codul Fiscal", prin care începând cu 01.01.2010 s-a extins lista 
categoriilor obiectelor, impozitarea cărora se efectuează reieşind din 
valoarea estimată (bunurile imobiliare ale persoanelor fizice şi juridice cu 
destinaţie comercială şi industrială, garajele şi terenurile pe care acestea 
sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole, etc.).  

Totodată prin prevederile Legii nr. 267 din 23.12.2011 au fost 
majorate limitele cotelor impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie 
locativă din municipii şi oraşe, pentru garajele şi terenurile pe care acestea 
sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii 
amplasate pe ele, de la 0,02% (cota minimă) şi 0,25% (cota maximă) în 
anul 2011 la 0,05% şi 0,3% în 2012. 

La taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 
înmatriculate în RM 

Se propune rebalansarea mărimilor cotelor taxei pentru folosirea 
drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova şi 
stabilirea acestora în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, masa 
totală şi sarcina masică pe osie.  
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 Drept călăuză au servit: 
 estimările indicatorilor macroeconomici pe anul 2012, efectuate 

în baza evoluţiei economiei naţionale în anii 2010-2011; 
 evoluţia încasării veniturilor bugetului municipal Chişinău pe anii 

2008-2010, mersul realizării veniturilor în anul 2011 şi estimările scontate 
pe an; 

 datele Inspectoratului fiscal de stat din municipiu privind 
încasarea impozitelor şi taxelor la buget, precum şi calculele la unele 
impozite; 

 datele Biroului Naţional de Statistică la situaţia din 1 ianuarie 
2011 privind numărul de populaţie, structura demografică a acesteia pe 
fiecare unitate administrativ-teritorială; 

 datele Direcţiei generale pentru statistică a municipiului Chişinău 
la situaţia din 1 ianuarie 2011 privind numărul de salariaţi, fondul de 
remunerare a muncii şi salariu mediu pe municipiul Chişinău; 

 prognoza indicilor activităţii economice din teritoriu pentru anul 
2012; 

 indicii economici şi calculele impozitelor şi taxelor solicitate şi 
prezentate de unii agenţi economici mari din teritoriu; 

 declaraţiile despre veniturile obţinute de către contribuabili, 
prezentate Inspectoratului fiscal de stat din municipiu; 

 datele altor organe publice şi subdiviziuni ale Consiliului 
municipal Chişinău, care exercită controlul asupra unor activităţi de la care 
se încasează plăţi la contul bugetului. 
  

Venituri 
Calculele pe tipuri de impozite şi taxe au fost efectuate reieşind din 

baza impozabilă (obiectivele impunerii) şi mărimea cotelor stabilite pentru 
fiecare impozit şi taxă. 

Veniturile bugetului municipal la toate componentele pentru anul 
2012 se estimează în sumă de 2433918,8 mii lei, inclusiv: 

- componenta de bază – 2364398,4 mii lei, inclusiv transferuri 
cu destinaţie specială de la bugetul de stat – 450,0 mii lei; 

- mijloacele speciale – 62240,6 mii lei, inclusiv granturi 1305,1 
mii lei; 

- fondurile speciale – 7279,8 mii lei, inclusiv transferuri – 
1279,8 mii lei. 

Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2011 veniturile s-au 
majorat cu 544125,1 mii lei sau 28,8 la sută. 
 Evoluţia cadrului global de venituri al bugetului municipal Chişinău 
pe anii 2008 – 2012 (proiect), detaliată pe impozite, taxe şi alte încasări se 
prezintă în tabelul nr. 1 la nota explicativă. 
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Evoluţia veniturilor bugetului municipal Chişinău pe principalele 

grupuri de venituri în valoare nominală şi ca pondere în totalul veniturilor 
pe anii 2010-2012 (proiect) se prezintă în tabelul următor: 
 

  2010 
executat 

 
Ponderea 

în  
veniturile 
globale 

 

2011 
aprobat 

Ponderea 
în  

veniturile 
globale 

 

2012 proiect 

 
Ponderea 

în  
veniturile 
globale 

 

Încasările directe şi integrale 
(veniturile proprii) 1272107,7    66,9 1512829,1 80,1 1656772,0 68,1 

Impozitul pe venitul din salariu 982775,8 51,7 1194501,0 63,2 1309762,6 53,8 

Impozitele pe proprietate 62649,9 3,3 70596,6 3,7 75635,0 3,1 

Taxele locale 151923,1 8,0 169711,7 9,0 185481,2 7,6 

Defalcările de la veniturile 
generale de stat 235807,4 12,4 267543,0 14,1 707176,4 29,0 

inclusiv  
Impozitul pe venitul  din 

activitatea de întreprinzător 
reţinut la sursa de plată 

77890,8 4,1 87346,0 4,6 140000,0 5,8 

Impozitul pe venitul din 
activitatea de întreprinzător 931,3    477944,4 19,6 

Impozitul pe venitul reţinut din 
suma dividendelor achitate 125179,8 6,6 140197,0 7,4 48000,0 2,0 

Taxa pentru folosirea 
drumurilor de către 

autovehiculele înmatriculate în 
RM 

31805,5 1,2 40000,0 2,1 41232,0 1,7 

Transferuri 322444,5 17,0 1579,8 0,1 1729,8 0,1 
inclusiv  

Transferuri pentru nivelarea 
posibilităţilor financiare 317620,0 16,7     

Transferuri cu destinaţie 
specială 4824,5 0,3 1579,8  1729,8 0,1 

Mijloacele speciale 50965,6 2,7 50746,9 2,7 60935,5 2,5 
Fondurile speciale 5768,1 0,3 6000,0 0,3 6000,0 0,2 

Granturi 14581,3 0,8 51094,9 2,7 1305,1 0,1 
inclusiv  

Granturi externe 13147,3 0,7 50000,0 2,6   

Veniturile globale  1901674,6 100,0 1889793,7 100,0 2433918,8 100,0 

 
 
         După cum se vede din tabelul de mai sus, cea mai mare pondere în 
veniturile globale ale bugetului municipal pe anul 2012, ca şi în anii 
precedenţi, îi revine încasărilor directe şi integrale.  
         Încasările directe şi integrale estimate pentru anul 2012, s-au majorat 
cu 143942,9 mii lei sau cu 9,5 % faţă de suma aprobată pe anul 2011. 
Această majorare se datorează creşterii estimărilor la fondul de remunerare 
a muncii şi, respectiv, la impozitul pe venitul din salariu. Estimările 
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fondului de remunerare a muncii al angajaţiilor pe municipiul Chişinău pe 
anul 2012 sunt în creştere cu 14 la sută faţă de acest indice pe anul 2010 – 
10676,1 mil. lei (datele Direcţiei generale pentru statistică a municipiului 
Chişinău) şi a constituit 12261,9 mil. lei. Estimările impozitului pe venitul 
din salariu în anul 2012 faţă de anul 2011 (aprobat) sunt în creştere cu 
115261,6 mii lei sau cu 9,6 la sută şi constituie 1309762,6 mii lei. La 
estimarea impozitului pe venitul din salariu s-a ţinut cont de ritmul creşterii 
salariului mediu lunar pe ţară prognozat pentru anul 2012 faţă de scontat pe 
anul 2011 – 111,0 %. În calculul fondului de salariu pe anul 2012 a fost 
luat salariul mediu al unui salariat în municipiu 4170,0 lei, majorându-se cu 
11,6 la sută faţă de salariul mediu pe anul 2010 în sumă de 3737,2 lei. 

La fel, s-au majorat estimările impozitelor pe proprietate, care pe 
anul 2012 constituie 75635,0 mii lei,  cu 5038,4 mii lei sau cu 7,1 la sută 
mai mult faţă de suma aprobată pe anul 2011. Această se datorează faptului 
că la estimarea impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă s-a 
ţinut cont de obiectivul politicii bugetar fiscale pe anul 2012 care prevede 
majorarea limitelor cotelor impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie 
locativă din municipii şi oraşe  de la 0,02% (cota minimă) şi 0,25% (cota 
maximă) în anul 2011 până la 0,05% şi 0,3%. 

      De menţionat că în suma totală a veniturilor proprii este inclusă şi 
suma calculată a taxelor locale, reieşind din volumul obiectivelor 
impozabile şi cotele de impozitare stabilite  în conformitate cu prevederile 
Titlului VII a Codului Fiscal şi puse în aplicare prin deciziile Consiliului 
municipal Chişinău până la adoptarea Legii nr. 48 din 26.03.2011 2011 
„Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, care prevede că 
cota taxelor locale se stabileşte de către APL în funcţie de caracteristicile 
biectelor impunerii. Suma totală a taxelor locale a fost calculată în sumă 
totală de 185481,2 mii lei.  

Defalcările de la veniturile generale de stat estimate pentru anul 
2012 s-au majorat cu 439633,4 mii lei sau cu 264,3 la sută faţă de 
prevederile aprobate pe anul 2011 şi constituie 707176,4 mii lei, inclusiv: 

- impozitele pe venitul din activitate de întreprinzător se estimează 
în sumă totală de  665944,4 mii lei cu 438401,4 mii lei sau 292,7 la sută 
mai mult faţă de prevederile aprobate pe anul 2011, ţinînd cont de 
modificările propuse în proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea unor acte legislative, ce rezultă din politica fiscală pentru anul 
2012 şi planul de acţiuni ale Fondului Monetar Internaţional, care prevede  
introducerea impozitului pe venitul persoanelor juridice în mărime de 12%, 
şi rezultatele activităţii economiei reale.  
 - taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 
înmatriculate în Republica Moldova se  estimează  în  sumă de 41232,0 mii 
lei cu 1232,0 mii lei sau 3,1 la sută mai mult faţă de prevederile aprobate  
pe anul 2010. 

Mijloacele speciale şi fondurile speciale reprezintă o sursă de venit 
mai puţin semnificativă, ponderea acestora în totalul veniturilor a bugetului 
pe anul 2012 să rămân la nivelul anului 2011 (aprobat) - 2,7 la sută. 
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          Transferurile în veniturile bugetului în anul 2012 constituie 1729,8 
mii lei faţă de 1579,8 mii lei aprobate în bugetul pe anul 2011. 
 
 
 
 
Cheltuieli  

 
Cheltuielile bugetului municipal Chişinău pe anul 2012 se estimează 

în   sumă totală   de 2885722,0 mii lei, în  raport cu  bugetul  aprobat pe 
anul 2011  cu o creştere de 575641,8 mii lei sau  cu 24,9 la sută. 

   
Evoluţia cheltuielilor bugetului municipal Chişinău pe anii 2009-2011 

la componentele bugetului este prezentată în următoarea tabelă. 
 
 Executat  

pe anul 
2009 

Executat  
pe anul 
2010 

Aprobat 
pe anul 
2011 

Buget  pe 
anul 2012 

Devieri 
2012 faţă 
de 2011 

Componenta 
de bază 

1562220,2 1890734,3 2200958,6 2716473,6 +515515,0 

Mijloace 
speciale 

47778,8 53613,5 51841,8 62240,6 +10398,8 

Fonduri 
speciale 

8727,5 8317,2 7279,8 
 

7279,8  

Proiecte 
investiţionale 

4665,5 
 

2402,0 50000,0 99728,0 +49728,0 

Total 1622932,0 1955067,0 2310080,2 2885722,0 +575641,8 
      
      
 

  
Cheltuielile la componenta de bază se estimează în sumă de 

2716473,6 mii lei  şi deţin ponderea majoră în structura bugetului 
municipal circa 94,1 la sută din totalul cheltuielilor. Comparativ cu anul 
2011 înregistrînd o creştere de 515515,0 mii lei sau cu 23,4 la sută. 

Cheltuielile din contul mijloacelor speciale se estimează în sumă de 
62240,6 mii lei, cu o creştere de 10398,8  mii lei faţă de prevederile pe anul  
2011  sau cu 20,1 la sută.  În structura bugetului municipal acestor 
cheltuieli le revine ponderea de  2,2  la sută din totalul cheltuielilor. 

Cheltuielile din contul  fondului special (Fondul municipal de 
susţinere socială a populaţiei, inclusiv transferuri din Fondul republican de 
susţinere socială a populaţiei în sumă de 1279,8 mii lei) constituie 7279,8 
mii lei  la nivelul anului 2011 şi deţin ponderea de 0,2 din totalul 
cheltuielilor bugetului municipal Chişinău.  

Din contul proiectelor investiţionale se prevăd cheltuieli în sumă de 
99728,0 mii lei, ponderea acestor cheltuieli constituie  3,5 la sută din totalul 
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cheltuielilor.  Sursa de finanţare a acestor cheltuieli este împrumutul 
acordat de IFC în cadrul proiectului  „Construcţia, reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor în municipiul 
Chişinău”. 

       
      Estimarea cheltuielilor  la grupele princilale de cheltuieli s-a efectuat în 
baza  normativelor unice de cheltuieli, elaborate de către Ministerul 
Finanţelor pentru stabilirea raporturilor dintre bugetul de stat şi bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale (prezentate în tabelul nr. 2 la notă)   şi 
luînd în consideraţie etapele de implementare a normelor salariale conform 
Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în 
sectorul bugetar, datele Biroului Naţional de Statistică la situaţia din 1 
ianuarie 2011 privind numărul de populaţie şi structura demografică a 
acesteia pe fiecare unitate administrativ-teritorială şi particularităţile  
specifice  a  cheltuielilor în aspect ramural:  

 la grupa principală “Învăţămîntul” o particularitate specifică pentru 
anul 2012 este implementarea unei modalităţi noi de calculul a  alocaţiilor 
pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general , 
conform prevederilor  Hotărîrii Guvernului nr.535 din 14.07.2011 “Cu 
privire la Proiectul pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de 
învăţîămînt primar de secundar general, finanţate din bugetele unităţilor 
administrative-teritoriale”; 
 la grupa principală “Serviciile de stat cu destinaţie generală” 
conform prevederilor art.XIII pct. 77 al Legii nr. 108-XVIII din 17.12.2009 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în calculul relaţiilor 
dintre bugetul de stat şi bugetul municipal pe anul 2012 au fost luate în 
calcul 1264,1 mii lei pentru instituirea serviciului de colectare a impozitelor 
şi taxelor locale.    
 Ponderea majoră în totalul cheltuielilor o deţin cheltuielile de ordin 
social 52,3  la sută sau în valoare nominală  în sumă de  1508243,0 mii lei   
( grupele principale de cheltuieli: învăţămîntul, cultura, ocrotirea sănătăţii, 
asigurarea şi susţinerea socială), cu o creştere cu 26,3  la sută faţă de indicii 
aprobaţi pe anul 2011 (tabelul nr. 3 la notă). 
  Cheltuielilor de ordin economic le revin 16,9 la sută din totalul 
cheltuielilor şi constituie  486617,1 mii lei (grupele principale de cheltuieli: 
transportul şi gospodăria drumurilor, gospodăria comunală şi gospodăria de 
exploatarea a fondului de locuinţe), comparativ cu  anul 2011 cu o creştere 
de 21,5 la sută . 
 Pentru întreţinerea autorităţilor executive şi organelor administrative 
se prevăd  72674,2 mii lei sau 2,5 la sută din totalul cheltuielilor bugetului 
municipal.  
 Pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale pe anul  2012 se 
estimează mijloace în sumă de 404618,0 mii lei cu ponderea de 14,0 în 
totalul cheltuielilor . 
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Alte cheltuieli deţin ponderea de 14,3 la sută din totalul cheltuielilor 

bugetului municipal şi constituie suma de 413569,7 mii lei, inclusiv:         
cheltuielile pentru întreţinerea poliţiei municipale se estimează la 121384,6 
mii lei sau 4,2 la sută din totalul cheltuielilor; 
transferurile la bugetele de nivelul întîi constituie 92180,8 mii lei şi deţin 
cota de 3,2 la sută în totalul cheltuielilor bugetului municipal. 
 

În propunerile la bugetul municipal Chişinău pe anul 2012 au fost 
incluse unele cheltuieli specifice care nu au fost luate în calcul la stabilirea 
relaţiilor între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 
şi anume:  

-cheltuieli ce ţin de achitarea titlurilor executorii; 
-întreţinerea a 52,5 unităţi suplimentare de personal  ale autorităţilor 

executive şi organelor administrative municipale incluse în statele de 
personal prin deciziile Consiliului municipal Chişinău; 
 - întreţinerea Casei specializate a copilului ; 
 - cheltuieli ce ţin de realizarea programelor municipale în domeniul 
ocrotirii sănătăţii; 
 - cheltuieli ce ţin de asigurarea cu alimentaţie gratuită a categoriilor 
de populaţie socialmente vulnerabile (cantinele sociale) ; 
 - compensaţii la transport conform deciziei Consiliului municipal 
Chişinău  ; 
 - ajutoare sociale la încălzirea locuinţelor păturilor socialmente 
vulnerabile; 
 - acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile 
prin intermediul Fondului municipal de susţinere a populaţiei ; 
 -  întreţinerea Întreprinderii Municipale ,,Binefăcătorul”; 
 -  cheltuieli ce ţin de deservirea împrumuturilor angajate; 
 - plata comisionului la deservirea contului bancar; 

-cheltuieli ce ţin de întreţinerea sistemului municipal de înştiinţare; 
- cheltuieli legate de demolarea construcţiilor neautorizate; 
-cheltuieli legate de plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile 

internaţionale; 
- cheltuieli ce ţin de protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor; 
- cota de participare la proiectul „Casa cunoştinţelor”. 
 
Evoliţia cheltuielilor la componenta de bază a bugetului municipal 

Chişinău pe grupele principale de cheltuieli este prezentată în tabelul nr. 4 
la notă. 

 
Grupa principală 01 “ Serviciile de stat cu destinaţie generală” 

 şi organele administrative municipale  
 

 La estimarea cheltuielilor de întreţinere  a autorităţilor administraţiei 
publice locale s-au luat în consideraţie prevederile Hotărîrii de Guvern   
nr.688 din 10.06.2003 “Cu privire la structura şi statele de personal  ale 
primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”, costul de 
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întreţinere a unui angajat luat în calculul relaţiilor dintre bugetul de stat şi 
bugetul municipal în sumă de 63448,13 lei pe an şi calculele necesităţii 
prezentate de executorii de buget.   

În afară de aceasta,  se propune suplimentarea cheltuielilor normative  
pentru întreţinerea a 52,5 unităţi  incluse în statele de personal suplimentar 
la limita de 746 unităţi luate în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de 
stat şi bugetul municipal, dintre care: Primăria municipiului Chişinău - 23 
unităţi,  Pretura sectorului Centru – 2 unităţi, Pretura sectorului Ciocana – 1 
unitate, Pretura sectorului Rîşcani –1 unitate, Pretura sectorului Buiucani – 
1 unitate, Pretura sectorului Botanica – 1 unitate, Direcţia generală 
economie, reforme şi relaţii patrimoniale - 6 unităţi, Direcţia generală 
finanţe – 4 unităţi, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – 1 unitate, 
Direcţia agricultură şi alimentaţie - 5 unităţi,  Direcţia socio-ecologică – 6,5 
unităţi, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare – 1 
unitate. 

Astfel, în bugetul municipal Chişinău pe anul 2012  se propun  de a 
fi aprobate cheltuieli de întreţinere a organelor administraţiei publice locale  
în sumă de 72674,2 mii lei, inclusiv: cheltuieli de bază – în sumă de 
59458,8 mii lei, cheltuieli din contul mijloacelor speciale – în sumă de 
13215,4 mii lei.  Comparativ cu alocaţiile aprobate la componenta de bază 
pentru anul 2011 înregistrînd o creştere de 14285,7 mii lei sau cu 31,6 la 
sută, ce se explică prin majorarea costului de întreţinere a unui angajat cu 
11641,39 lei, în legătură cu  prognozarea pentru anul 2012 a majorării 
salariilor angajaţilor. 

Cheltuielile de întreţinere a autorităţilor executive şi organelor 
administrative municipale deţin o pondere de 2,5 la sută din cheltuielile  
bugetului municipal. 

 
Grupa  principală  03 „Apărarea naţională” 

 
La această grupă de cheltuieli  au fost prevăzute alocaţii în sumă  

totală de 1073,8 mii lei, inclusiv pentru întreţinerea Centrului militar  al 
municipiului Chişinău – 847,8 mii lei şi cheltuieli legate de recrutare, 
finanţate prin intermediul Direcţiei sănătăţii (examinarea medicală  a 
recruţilor care nu dispun de  poliţe de asigurare medicală) – 226,0 mii lei  

În calcul s-au luat în consideraţie cheltuielile normative stabilite  de 
către  Ministerul Finanţelor şi necesitatea prezentată. În raport cu anul 2011 
alocaţiile pentru anul 2012 înregistreză o creştere de 251,2 mii lei sau cu 
30,5 la sută, datorită suplimentării cheltuielilor normative pentru asigurarea 
întreţinerii curente a Centrului militar al municipiului Chişinău (serviciile 
comunale, în special achitarea consumului de energie termică) şi a 
cheltuielilor pentru examinarea medicală a recruţilor care nu dispun de  
poliţe de asigurare medicală.  

Volumul cheltuielilor la această grupă deţine ponderea de 0,04 la 
sută din totalul cheltuielilor bugetului municipal. 
 

Grupa principală 05 “ Menţinerea ordinii publice “ 
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Cheltuielile  pentru întreţinerea poliţiei municipale sunt estimate    în 
sumă de  121384,6 mii lei, inclusiv cheltuieli de bază în sumă de  120243,6 
mii lei  şi 1141,0 mii lei  - din  contul mijloacelor speciale.  

Alocaţiile au fost incluse în bugetul municipal la nivelul cheltuielilor 
calculate în baza normativului de cheltuieli la această grupă,  stabilit de 
către  Ministerul Finanţelor. Comparativ cu anul 2011 alocaţiile pentru 
întreţinerea poliţiei municipale la componenta de bază a bugetului se 
majorează cu 16432,1 mii lei sau cu 15,8 la sută, datorită majorării costului 
de întreţinere a unui colaborator stabilit de către Ministerul Finanţelor cu 
1899,4 lei.   

Cheltuielile la această grupă principală  deţin ponderea de 4,2 la sută 
din cheltuielile  bugetului  municipal. 

 
   Grupa principală 06 “ Învăţămîntul “  
 
 La această grupă de cheltuieli se prevede alocarea  de 1132128,7 mii 
lei (fără organele administrative),  inclusiv cheltuieli la componenta de 
bază  - 1088819,5 mii lei şi  43309,2 mii lei din contul mijloacelor speciale. 

Comparativ cu alocaţiile aprobate la componenta de bază a bugetului  
pe anul 2011 pentru asigurarea activităţii instituţiilor de învăţămînt, 
inclusiv reparaţii capitale,  se înregistrează o creştere de 219215,9 mii lei 
sau cu 25,2 la sută ce se explică în special majorării cheltuielilor salariale 

i asigurarea cheltuielilor ce in de achitarea consumului de energie 
termică, inclusiv a datoriei formate la 01.01.2012 în sumă de 68182,4 mii 
lei. 
 Alocaţiile la această grupă principală au fost calculate ţinînd cont de 
faptul că începînd cu 01.01.2012 în baza Hotărîrii Guvernului nr. 535 din 
14.07.2011 „Cu privire la Proiectul pentru finanţarea pe bază de formulă a 
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale” (se anexează la nota explicativă) pentru 
municipiul Chişinău a fost extinsă modalitatea de finanţare a instituţiilor de 
învăţămînt primar şi secundar general în bază de formulă.  
 În anexa nr. 8 la proiectul de decizie este prezentat Regulamentul  
privind implementarea formulei de finanţare pentru instituţiile de 
învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetul municipiului 
Chişinău cu repartizarea alocaţiilor calculate  pe anul 2012 pentru fiecare 
instituţie. La efectuarea calculului alocaţiilor pentru fiecare instituţie s-a 
ţinut cont de necesităţile reale pentru întreţinerea instituţiilor, astfel au fost 
aplicaţi coeficienţi de corelare pentru unele instituţii. (tabelul nr. 5 la nota 
explicativă. 
       În limita alocaţiilor pe anul 2012 au prevăzute mijloace cu destinaţie 
specială în sumă de 49275,8 mii lei pentru: 

  odihna de vară a copiilor  - 22000,0 mi lei; 
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 alimentaţia gratuită a elevilor claselor I-IV din liceele private 

acreditate – 437,8 mii lei, calculul s-a efectuat pentru anul de 
învăţămînt 2011-2012;  

 procurarea şi instalarea camerelor de supraveghere – 521,0 mii lei; 
 instalerea iluminaţiei cu fotoelemente -87,0 mii lei; 
 procurarea utilajului tehnologic –1300,0 mii lei; 
 deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare 4630,0 mii lei; 
 reparaţiile capitale ale instituţiilor -   20100,0 mii lei, repartizarea 

alocaţiilor pe instituţii este prezentată în anexele nr. 32 şi 33 la 
proiectul de decizie;  

 întocmirea devizelor lucrărilor de reparaţie capitală a sediilor 
instituţiilor de învăţămînt – 200,0 mii lei.  

 În afară de aceasta, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 
535 din 14.07.2011 se aprobă Fondul de risc în sumă de 3062,0 mii lei, 
prevăzut pentru cheltuieli de caracter excepţional (pct.4 din  
Regulamentului privind implementarea formulei de finanţare pentru 
instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetul 
municipiului Chişinău ). 
 Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile de învăţămînt 
va fi prezentat spre aprobare Consiliului municipal Chişinău prin decizie 
separată în termen de pînă la 01.04.2012. 

Volumul cheltuielilor la această grupă principală deţine ponderea de 
39,2 la sută din cheltuielile  bugetului  municipal. 

 
Grupa principală 08 “ Cultura, sportul şi acţiunile pentru tineret” 

 
Pentru întreţinerea instituţiilor de cultură  şi finanţarea acţiunilor 

culturale în anul 2012,  în  bugetul municipal  Chişinău  se prevăd  alocaţii 
în sumă de 104919,3 mii lei (fără organele administrative), inclusiv la 
componenta de bază în sumă de 101277,3 mii lei  şi  3642,0 mii lei  
cheltuieli din contul mijloacelor speciale. 

Comparativ cu anul 2011 cheltuielile la componenta de bază fără 
organele administrative s-au majorat cu 14484,8 mii lei sau cu 16,7 la sută. 

La această grupă de cheltuieli, începînd cu anul 2011, sunt atribuite 
cheltuielile ce ţin de întreţinerea şcolilor sportive, care constituie pentru 
anul 2012 - 35486,4 mii lei.    

Cheltuielile pentru susţinerea activităţii teatrelor municipale au fost 
calculate  având în vedere prevederile Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 643 din 09.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului 
privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, 
circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la 
buget” cu modificările operate prin  Hotărîrea Guvernului nr. 978 din 
21.12.2011. Subvenţiile calculate constituie  de 60 la sută din volumul 
cheltuielilor totale, cu excepţia Teatrului municipal „Satiricus 
„I.L.Caragiale”, care avînd statut de instituţie naţională beneficiază  de 
subvenţii calculate în mărime de 80 la sută din volumul cheltuielilor totale. 
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Total pentru susţinerea teatrelor municipale se prevede suma de 7008,9 mii 
lei. 

 La această grupă de cheltuieli  sunt atribuite  cheltuielile pentru 
întreţinerea ziarului municipal „Capitala” („Stoliţa”) în sumă de 1282,1 mii 
lei. 

Aceste cheltuieli deţin ponderea de 3,6 la sută în totalul cheltuielilor  
bugetului. 

 
Grupa principală 09 “Ocrotirea sănătăţii “ 

 
   În bugetul  municipal Chişinău estimat pe anul  2012, se 
preconizează repartizarea mijloacelor financiare în sumă de  41685,6  mii 
lei (fără organele administrative), inclusiv pentru asigurarea activităţii 
instituţiilor medico-sanitare publice 33950,0 mii lei, întreţinerea Casei 
municipale specializate a copilului 7735,6 mii lei. 
 Comparativ cu anul  2011 alocaţiile la acestă grupă principală  sunt  
în creştere cu 12537,4 mii lei sau cu 43 la sută. 

Se propune alocarea  mijloacelor pentru: 
 dotarea tehnică a instituţiilor medicale – 11123,3 mii lei; 
reparaţii capitale ale instituţiilor – 15376,8 mii lei; 
 pentru asigurarea unor contingente de bolnavi cu medicamente 

gratuite ( conform programelor naţionale şi municipale ) – 3801,0 mii lei; 
pentru procurarea testelor pentru glucometre – 1000,0 mii lei;  
 livrarea gratuită a preparatelor lactate copiilor în primul an de viaţă  

- 1148,9 mii lei; 
 protezarea dentară – 1000,0 mii lei;  
cheltuieli pentru transportarea cadavrelor – 300,0 mii lei; 
procurarea poliţelor de asigurarea medicală  – 200,0 mii lei.  
Aceste cheltuieli constituie  1,4  la sută din totalul cheltuielilor. 

 
Grupa principală 10 “ Asigurare şi asistenţă socială “ 

 
Pentru anul 2012 în bugetul municipal Chişinău  la grupa principală 

„Asigurare şi asistenţă socială”  se preconizează cheltuieli   în sumă totală 
de  229509,4 mii lei ( fără organele  administrative), inclusiv: 

 mijloace bugetare –221986,6 mii lei; 
 mijloace speciale – 243,0 mii lei; 
 fonduri speciale – 7279,8 mii lei. 

 În afară de întreţinerea instituţiilor bugetare atribuite la această grupă 
de cheltuieli,  în cadrul acesteia sunt incluse cheltuielile specifice ce ţin de: 
 compensaţii nominative  la transport , conform hotărîrii de Guvern -   
23116,3 mii lei  (cîte 60 lei lunar); 
 compensarea cheltuielilor la transport persoanelor cu dizabilităţi ale 
aparatului locomotor -  610,0 mii lei (  cîte 400,0 lei pe an); 
 compensaţii la transport, conform deciziei Consiliului municipal 
Chişinău – 50400,0mii lei  ( cîte 70 lei lunar); 
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 ajutoare sociale, conform decizie Consiliului municipal Chişinău 
pentru încălzirea locuinţelor – 100262,7 mii lei ; 
  cantinele sociale -  3200,0 mii lei (   25 lei costul unui prînz); 
 acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile - 
8000,0 mii lei (prin intermediul Fondului municipal Chişinău de susţinere 
socială a populaţiei); 
 îndemnizaţia lunară acordată copiilor orfani şi aflaţi sub tutelă   
6912,0 mi lei  (cîte  500 lei lunar); 
 compensarea cheltuielilor legate de organizarea funeraliilor 
veteranilor de război -  25,0 mii lei ( cîte  1250,0 lei); 
 achitarea dobânzii la creditele ipotecare pentru angajaţii bugetari, 
conform deciziilor Consiliului municipal Chişinău -  1500,0 mii lei. 
 Comparativ cu anul 2011 cheltuielile la componenta de bază sunt în 
creştere cu 33406,2 mii lei sau cu 17,7 la sută. 
 Volumul cheltuielilor la această grupă deţine ponderea de 8,0 la sută 
din cheltuielile bugetului  municipal. 
 
Grupa principală 14 “ Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii 

şi informatică “ 
 

Pentru anul 2012, estimările cheltuielilor la grupa principală 
„Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică” 
constituie 188716,4 mii lei, inclusiv: 

 cheltuielile pentru acoperirea veniturilor ratate de la transportarea 
gratuită a unor categorii de populaţie în transportul urban de călători în 
sumă de 9923,0 mii lei, dintre care pentru: 

- Regia transport electric –        mii lei, x) 
- Parcul urban de autobuze – 9923,0 mii lei + 600= 10523,0 mii lei 

 cheltuielile pentru acoperirea veniturilor ratate şi a diferenţei 
dintre tariful în vigoare şi preţul de cost al unei călătorii – 126961,4 mii lei, 
dintre care pentru: 

- Regia transport electric – 76500,0 mii lei,  
- Parcul urban de autobuze – 50461,4 mii lei; 
x) În temeiul deciziei CMC nr.3/40 din 06.05.2011 s-a schimbat 

modalitatea relaţiilor dintre Regia transport electric şi Primăria 
municipiului Chişinău. Achitarea serviciilor se va efectua în baza 
prevederilor contractului de prestări servicii la transportarea călătorilor 
încheiat între Primăria municipiului Chişinău şi regie. 

 cheltuielile ce ţin de întreţinerea şi reparaţia curentă a drumurilor 
publice locale în sumă de 41232,0 mii lei. 

(tabelul nr. 6 ). 
  Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2011, cheltuielile 

pentru acoperirea veniturilor ratate de la transportarea gratuită a unor 
categorii de populaţie în transportul urban de călători, precum şi a 
diferenţei dintre tariful în vigoare şi preţul de cost al unei călătorii s-au 
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majorat cu 33377, 2 mii lei sau cu 32,2 la sută faţă de prevederile aprobate 
pe anul 2011.  

Aceasta se explică prin faptul că odată cu adoptarea deciziilor 
Consiliului municipal Chişinău nr. 1/2 şi 1/3  din 29.01.2010 întreprinderile 
municipale de transportare a călătorilor a beneficiat dreptul pentru 
compensarea lunară a diferenţei dintre preţul de cost şi preţul de 
comercializare al abonamentelor pentru studenţi şi elevi. 

Totodată, în anul 2011 au fost majorate tariful la energia electrică şi 
preţurile la lubrifianţi - factorii obiectivi care au influenţat la formarea 
preţului de cost al unei călătorii pe parcursul anului 2011, de la 2,23 până la 
2,45 pentru RTE şi de la 6,76 până la 7,22 pentru PUA şi respectiv 
majorării cheltuielilor bugetului pentru acoperirea diferenţei dintre tariful 
în vigoare şi preţul de cost al unei călătorii. 

Pentru asamblarea troleibuselor pentru anul 2012, în limita 
posibilită ilor sunt preconizate 10000,0 mii lei din cele solicitate 90000,0 
mii lei.  
Cheltuielile ce ţin de întreţinerea şi reparaţia drumurilor locale, 
programate pe anul 2012 în sumă de 41232,0 mii lei  în limita veniturilor 
calculate la încasarea taxei pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, s-au majorat faţă de 
prevederile aprobate pe anul 2011 cu 1232,0 mii lei sau cu 3,1 la sută. 

 Volumul cheltuielilor la această grupă deţine ponderea de 6,5 la sută 
din cheltuielile bugetului  municipal. 
  

 
 

Grupa principală 15 „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare 
a fondului de locuinţe” 

 
        Conform calculelor prezentate de către executorii de buget la proiectul 
bugetului pe anul 2012 a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţie a 
obiectivelor locativ-comunale, necesarul de mijloace  constituie 740421,3 
mii lei.  
Ţinând cont de faptul că pentru această ramură Ministerul Finanţelor nu a 
elaborat normative de cheltuieli pentru stabilirea raporturilor între bugetul 
de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, cheltuielile de 
întreţinere şi reparaţie a obiectivelor locativ-comunale pe anul 2012 sunt 
estimate reieşind din cadrul de resurse al bugetului municipal Chişinău şi 
constituie 297900,7 mii lei la nivel 144 la sută faţă de 2011 inclusiv: 

o pentru întreţinerea şi reparaţia capitală a fondului 
locativ (Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare) –38680,4 
mii lei, cu 12680,4 mii lei mai mult sau la nivel de 148,8 la sută faţă 
de prevederile aprobate pe anul 2011, inclusiv: 

- pentru întreţinerea fondului locativ – 31380,4 mii lei; 
din ele : 
- pentru amenajarea şi instalarea terenurilor de joacă 

pentru copii – 3000,0 mii lei. 
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- pentru reparaţia capitală fondului locativ – 5300,0 

mii lei; 
- procurarea unită ilor de transport (tractoare) – 

2000,0 mii lei 
o pentru întreţinerea, reparaţia curentă şi amenajarea 
obiectivelor comunale – 259220,3 mii lei, cu 82826,3 mii lei mai mult 
sau la nivel de 146,9 la sută faţă de prevederile aprobate pe anul 2011, 
dintre care pentru: 
 Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi  - 46817,0 mii lei, 

inclusiv: 
- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi – 36797,0 

mii lei, 
- cheltuieli capitale  - 6500,0 mii lei, 
- întreţinerea staţiilor de salvare pe apă – 3520,0 mii 

lei.  
 Parcul „Dendrariu” – 6000,0 mii lei; 
 Regia „Autosalubritate” – 1497,0 mii lei. 

o întreţinerea, reparaţia curentă şi amenajarea străzilor 
(Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie) – 204906,3 
mii lei, cu 88066,3  mii lei mai mult la nivel de 174,7 la sută faţă de 
prevederile aprobate pe anul 2011, inclusiv pentru: 

- întreţinerea şi reparaţia străzilor, construcţiilor artificiale, 
canalizării pluviale, indicatoarelor rutiere, marcaj rutier – 73641,3 
mii lei; 
- salubrizarea străzilor – 25500,0 mii lei; 
- iluminatul  străzilor – 70765,0 mii lei (tabelul nr.  la nota 
explicativă). 
- procurarea tehnicii de dezăpezire - 15000,0 mii lei  
- repara ia capitală a străzii A.Russo – 20000,0 mii lei 

  Volumul cheltuielilor la această grupă deţine ponderea de 10,3 
la sută din cheltuielile bugetului  municipal. 
  
 

Grupa principală 20   
“Cheltuielile neatribuite la alte grupuri  principale“ 

 
 La această grupă de cheltuieli au fost atribuite cheltuieli  în sumă 
totală de  291111,3 mii lei, inclusiv : 

 fondul de rezervă                               -  10000,0 mii lei; 
 transferuri la bugetele de nivelul I      - 92180,8 mii lei; 
 întreţinerea personalului de deservire  a sediilor administrative  - 

1884,0  mii lei; 
 achitarea titlurilor executorii            -    145000,0 mii lei; 
 cheltuieli ce ţin de servirea împrumuturilor angajate -  29425,5 mii 

lei; 
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  cheltuieli ce ţin de demolarea construcţiilor neautorizate   - 500,0 

mii lei; 
 achitarea comisionului bancar pentru încasarea plăţilor la bugetul 

municipal     -   1400,0 mii lei;  
 desfăşurarea acţiunilor de protecţie civilă  - 250,5 mii lei; 
 procurarea unităţii de transport antiincendiare i dotări    -  9000,0 

mii lei; 
 plata cotizaţiilor de membru  în organizaţiile internaţionale   -  40,0 

mii lei; 
 cota de participare la proiectul "Casa cunoştinţelor"     -147,5 mi lei; 
 întreţinerea Î.M.  "Binefăcătorul"        - 246,0 mii lei; 
 întreţinerea sistemului municipal de înştiinţare     - 347,0 mii lei; 
 cheltuieli din contul mijloacelor speciale   - 690,0 mii lei. 

Aceste cheltuieli deţin ponderea de 10,1 la sută din totalul 
cheltuielilor  bugetului municipal pe anul 2012. 
    
 

Balanţa bugetului municipal 
 

Pentru anul 2012 bugetul municipal Chişinău se estimează cu o 
depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 451803,2 mii lei. 

Surse de finanţare a  deficitului se constituie din mijloacele din 
vînzarea şi privatizarea patrimoniului  public în sumă de 287716,0  mii lei 
şi împrumuturile externe în sumă de 219225,5 mii lei. 

 
Este prevăzută rambursarea sumei de principal al împrumuturilor 

externe în sumă de 55138,3 mii lei, inclusiv: 
IFC  -   3675,0 mii lei, împrumut acordat  în baza contractului 

nr.29484 din 15.11.2010 , pentru construcţia, reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor în municipiul 
Chişinău;  

Turbine Real estate Holdings LLC  -  46834,2 mii lei, împrumut 
acordat  în baza contractului f/n din 19.11.2010, pentru efectuarea lucrărilor 
de reparaţie a străzilor din municipiului Chişinău.   

BERD    - 4629,1 mii lei, împrumut acordat  în baza contractului 
nr.39988 din 12.08.2010, pentru construcţia locuinţelor sociale.  

 
 

Raporturile între bugetul municipal cu 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

 
Raporturile între bugetul municipal şi bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale de nivelul întîi au fost stabilite în conformitate cu 
prevederile Legii privind finanţele publice locale. 

 La determinarea raporturilor bugetului municipal cu bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale  din componenţa municipiului Chişinău 
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au fost utilizate cota veniturilor  şi cheltuielile bugetare medii ce revin la un 
locuitor şi datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei 
stabile şi structura demografică a acesteia la situaţia din 1 ianuarie 2011. 

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa 
municipiului Chişinău vor primi transferuri de la bugetul municipal din 
fondul de susţinere financiară a teritoriilor în sumă totală de 92180,8  mii 
lei, inclusive transferuri categoriale 64535,5 mii lei, care au fost calculate 
în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 535 din 14.07.2011 
„Cu privire la Proiectul pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor 
de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale”.  

Transferurile la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul 
întîi costituie 3,2 la sută din cheltuielile totale ale bugetului municipal 
Chişinău,  asigurînd  52  la sută din totalul cheltuielilor bugetelor de nivelul 
întîi. ( tabelul nr. 7 la notă).  

 
La prezenta notă se anexează: 
 
Tabelul nr.1  Evoluţia veniturilor  bugetului  municipal Chişinău       

pe anii 2007 – 2010; 
Tabelul nr.2 Normativele de cheltuieli incluse în calcul la stabilirea 

relaţiilor dintre bugetul de stat şi bugetul municipal pe anii 2009-2012. 
Tabelul nr.3  Cheltuielile bugetului municipal Chişinău pe anul 2010 

pe sectoare; 
Tabelul nr.4 Evoluţia cheltuielilor la componenta de bază a bugetului  

municipal Chişinău  aprobate pe anii 2011-2012 pe grupuri principale de 
cheltuieli; 

Tabelul nr.5  Calculul legat de stabilirea coeficientului de corelare 
pentru o institu ie concretă finan ată pe bază de formulă pe anul 2012; 

Tabelul nr.6  Necesarul de mijloace bugetare pentru între inerea 
gospodăriei locativ-comunale i transportului urban pe anul 2012 

Tabelul nr.7 Informa ia privind indicia bugetelor unită ilor 
administrative-teritoriale de nivelul întîi pe anul 2012. 

 
Hotărîrea Guvernului nr. 535 din 14.07.2011 „Cu privire la Proiectul 

pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi 
secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”.  

 
Director al Direcţiei generale  finanţe                           Veronica Herţa     


