
Eveniment organizat cu suportul 
Programului Comunitatea Mea 

Primăria comunei Lozova  

Audieri Publice 

cu privire la  

BUGETUL 
pentru anul 

2021 



Bine ați venit la audieri publice! 



Reguli pentru participanți 



Reguli pentru participanți 

1. Ne respectăm reciproc. 
2. Vorbim pe rînd. 
3. Nu întrerupem vorbitorul. 
4. Moderatorul oferă cuvîntul participanților. 
5. Acceptăm toate ideile propuse (ideile nu se discută). 
6. Fiecare discurs pentru propuneri nu va depăși 5 minute. 



Agenda 



Agenda 

1. Prezentarea Programului Comunitatea Mea. 
2. Cuvînt de salut din partea primarului. 
3. Prezentarea bugetului 

— Venituri 
— Taxe și impozite locale 
— Cheltuieli 

4. Sesiunea pentru propunerea ideilor 
5. Închiderea audierilor publice 



Programul Comunitatea Mea 



Programul Comunitatea Mea 

Comunitatea Mea (CM) este programul principal al  
Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în domeniul guvernării locale. 

 
 

Scopul CM 
Susținerea Autorităților Publice Locale de nivelul 1 să devină mai: 
•Eficiente; 
•Transparente; și 
•Responsabile față de cetățeni. 
 

Asistența programului vizează: 
•Angajații primăriilor; 
•Grupuri Civice; 
•Mediul de afaceri local. 



Programul Comunitatea Mea 

4 direcții de activitate ale CM 
 
1.Îmbunătățire calității și accesului la serviciilor publice; 

 
2.Implicarea cetățenilor în procesul de guvernare locală; 

 
3.Avansarea reformei de descentralizare; 

 
4.Creșterea veniturilor obținute la nivel local și adoptarea unor practici îmbunătățite de 
management financiar. 



Cuvînt de salut  

din partea  

primarului comunei Lozova  

dl. Lilian Botnaru 



BUGETUL 

2021 

Proiect 
Eveniment organizat cu suportul 
Programului Comunitatea Mea 

Primăria comunei Lozova  



Bugetul 2021 

11,011,600 lei 



Structura bugetului 



Bugetul 2021 

11,011,600 lei 

Venituri 

(de unde vin banii) 

Cheltuieli 

(unde se duc banii) 



Venituri 



Transferuri de la Bugetul de Stat 
6,877,000 lei (62%) 

Venituri proprii 
4,134,600 lei (38%) 

De unde vin banii? 

Transferuri de la Bugetul de Stat comparativ cu Venituri proprii 



Prestare servicii 
114,000 lei (3%) 

Impozite 
1,868,500 lei (45%) 

Taxe locale 
960,000 lei (23%) 

De unde vin banii? 

Structura Veniturilor proprii 

Transferuri de la primariile Vorniceni si 
Micleuseni 361,100 lei (9%) 

Donații de la cetățeni 800,000 lei (19%) 

Alte tipuri de venituri 31,000 lei (1%) 



Taxe și impozite locale 



Taxe locale 2021 

Taxa pe piața  15 lei pentru producatorii locali; 
 20 lei pentru producătorii zonali. 

Taxa pentru amenajarea teritoriului  150 lei pentru fiecare salariat 

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport 
auto de calatori pe teritoriul mun.,oras si 
satelor 

 175 lei de fiecare unitate de transport cu 
capacitatea pina la 5 locuri 

Taxa pentru dispozitivele publicitare  350-500 lei/m2 anual 

Taxa pentru unitațile comercialesi/sau 
prestări servicii 

 se stabileste conform regulamentului privind 
Taxele locale dupa genul de activitate 

Taxa pentru salubrizare  20 lei pentru fiecare domiciliate, dar nu mai 
mult de 40 lei pentru gospodărie 



Impozite locale 2021 

Impozitul funiciar loturi pe linga domiciliu  1 leu/ar. 

Impozitul funiciar  cote  1.5lei X bunitatea 0.60 

Lacuri  1.25 

Terenuri destinate fîneților  0.7lei/ar. 

Terenuri neevaluate de către organele 
cadastrale din intravilan 

 10 lei/ar 

Terenuri neevaluate de către organele 
cadastrale din extravilan 

 3.5 lei/ar 



Cheltuieli 



Cum cheltuim banii? 



Cum cheltuim banii? 

Grădiniță 

4,494,300 lei 

Salarii 

202 copii 22,249 lei/ copil 

Alimentație Servicii și 

alte 

cheltuieli 

3,561,300 

lei 

70,000 

lei 

863,000 

lei 



Cum cheltuim banii? 

Primăria și Consiliul Local 

2,590,200 lei 

Salarii, 

îndemnizații 

... Angajați 

Alte 

cheltuieli 

Servicii 

1,306,900 

lei 

367,000 

lei 

486,300 

lei 

Transport 

430,000 

lei 



Cum cheltuim banii? 

Cultura, tineret și sport 

465,400 lei 

Casa de 

cultură 

Tineret și 

sport 

Bibliotecile 

publice 

331,800 

lei 

83,300 

lei 

9,000 

lei 

Muzeul 

41,300 

lei 



Cum cheltuim banii? 

980,200 lei 

Servicii Piese și 

materiale 

Contracte 

cu persoane 

fizice 

265,900 

lei 

362,000 

lei 

352,300 

lei 

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale 



Cum cheltuim banii? 

774,200 lei 

Dezvoltarea drumurilor 

1 km de  
drum reparate 

Străzile ce vor fi reparate: 
- Huțuleauca 
- Oanța 
- Victor Spinei 
- str-la Ion Creangă - strada de 
la deal de I.Grosu (Nagai la 
deal) 



Cum cheltuim banii? 

550,700 lei 

Aprovizionarea cu apă 

2 km de  
apeduct deservite 



Cum cheltuim banii? 

200,000 lei 

Iluminarea stradală 

1 km de  
iluminate 



Cum cheltuim banii? 

775,600 lei 

Postul de pompieri și salvatori Lozova-Budry 

4738  
gospodării protejate de 

la incendiu 



Cum cheltuim banii? 

72,000 lei 

Centru de Suport în afaceri  



Cum cheltuim banii? 

9,000 lei 

Servicii de suport în domeniul Apărării Naționale 



Cum cheltuim banii? 

100,000 lei 

Fondul de rezervă 



Secțiunea pentru 

Propunerea ideilor 



Rezumat 



Bugetul 2021 

11,011,600 lei 



Vă mulțumim  

pentru  

participare! 


