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Autorități legislative și executive  gr.nr. 01 1709.4

subprogramul 0301  Exercitarea guvernării
- Scopul: Asigurarea eficientă a activității primăriei în realizarea politicilor

publice la nivel local conform competențelor legale

- Obiectivul:

Îmbunătățirea procesului decizional

Asigurarea transparenței procesului decizional

Monitorizarea implementării programului de dezvoltare social-economică

a localitații

Sporirea numărului de participanți voluntari la menținerea ordinii publice



Remunerarea muncii angajaților 211180  - 540.00 mii lei

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii 212100  - 124.20 mii lei

Prime de asigurare obligatorie de asistentă medicală achitate de angajatori pe teritoriul

țării - 24.30 mii lei

Energie electrică - 78.00 mii lei

Gaze     - 65.00 mii lei

Servicii informaționale - 32.00 mii lei

Servicii telecomunicații  - 50.00 mii lei

Servicii transport     - 30.00 mii lei

Servicii reparații curente - 30.00 mii lei

Formare profisională - 10.00 mii lei

Deplasări cu interes de serviciu în interiorul țării - 10.00 mii lei



Servicii de protocol            - 30.0 mii lei

Servicii poștale    - 20.0 mii lei

Servicii neatribuite altor alineate   - 150.0 mii lei

Indemnizația la încetarea contractului de muncă - 52.9 mii lei

Indemnizații pentru încapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele angajatorului

- 10.0 mii lei

Achitarea indemnizației alesului local la expirarea mandatului - 10.0 mii lei

Cotizații în organizațiile din țară - 5.0 mii lei

Alte cheltuieli în bază de contract cu personae fizice - 200.0 mii lei

Alte cheltuieli curente - 30.0 mii lei



Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice de cartografie și cadastru

- 30.0 mii lei

Reparații capitale ale clădirilor - 20.0 mii lei

Procurarea combustibilului - 80.0 mii lei

Procurarea pieselor de schimb - 20.0 mii lei

Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizite de birou - 40.0 mii lei

Procurarea altor materiale - 10.0 mii lei

Servicii neatribuite altor aliniate – 8.0 mii lei



Subprogramul: 3104 Servicii de suport în domeniul Apărării 

Naționale

Scopul: Complectarea cu surse umane a Forțelor Armate

Obiectivul: Asigurarea activităților de recuperare și evidența

tinerilor

Servicii neatribuite altor alienate   - 9.0 mii lei



Subprogramul : 6402 Dezvoltarea drumurilor                                                         

Scopul: Infrastructura drumurilor publice dezvoltarea și menținerea

în condiții de maximă siguranță

Obiectivul: Reabilitarea drumurilor locale la nivel de 50% catre anul

2019

Procurarea construcțiilor capitale    - 756.9 mii lei



Subprogramul : 7502 Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor 

comunale                                                                               806.5

Scopul : Sat curat și amenajat

Obiectivul : Păstrarea curățeniei și asigurarea unui aspect corespunzător al 

localitații

Energie electrică - 100.0mii lei

Servicii de transport - 100.0 mii lei

Servicii de reparații curente - 180.00 mii lei

Servicii neatribuite altor alineate - 50.0 mii lei

Alte chetuieli în baza de contracte cu persoane fizice - 100.0 mii lei



Alte cheltuieli curente - 30.0 mii lei

Cheltuieli capitale pentru procurarea servicilor de măsurări topografice             

- 100.52 mii lei

Procurarea combustibilului - 100.0 mii lei

Procurarea pieselor de schimb - 20.0 mii lei

Procurarea materialelor de construcție   - 25.98 mii lei  



Subprogramul: 7505 Iluminarea stradală

Scopul: Iluminarea străzilor

Obiectivul: Extinderea și modernizarea străzilor illuminate

Energie electrica - 150.5 mii lei



Subprogramul: 8602 Sport

Scopul: Încadrarea tinerilor în activități sportive

Obiectivul: Sporirea numărului de activități sportive organizate

Servicii neatribuite altor alineate   - 25.0 mii lei



Subprogramul 8603 Tineret

Scopul: Accesul liber al tinerilor în toate domeniile vieții sociale și

culturale

Obiectivul: Implicarea activă a tinerilor în viața social-economică și

culturală a satului

Servicii neatribuite altor alienate  - 10.0 mii lei



CULTURA 176

Subprogramul: Dezvoltarea culturii

Biblioteca comunală Alba Iulia

Scopul: Instruire, agrement și educație patriotică

Obiectivul: Sporirea numărului de participanți la acțiunile culturale

Remunerarea muncii - 89.8 mii lei - sal. deridicător

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii – 20.6 mii lei

Prime de asigurare obligatorie medicală achitate de angajatori pe teritoriul

țării - 4.1 mii lei



Energia electrică - 15.0 mii lei

Gaze   - 5.5 mii lei

Servicii informaționale - 8.0 mii lei

Servicii de telecomunicații   - 1.5 mii lei

Formare profesională - 0.5 mii lei

Deplasări de serviu în interiorul țării - 2.0 mii lei

Servicii neatribuite altor alineate     - 12.0 mii lei

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului - 2.0 mii lei



Casa de cultură comuna Lozova 714

Remunerarea muncii angajatilor - 350.2 mii lei - 4 funcții

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii – 80.5 mii lei   - %din 4 func

Prime de asigurare medicală obligatorie achitate de angajatori pe teritoriul

țarii - 15.7 mii lei -%

Energie electrică - 2.0 mii lei

Gaze   - 6.0 mii lei

Servicii de telecomunicații     - 2.0 mii lei

Servicii de transport      - 20.0mii lei

Servicii reparații curente - 50.0 mii lei



Deplasări în interes de serviciu în interiorul țării - 3.1 mii lei

Servicii neatribuite altor alineate     - 100.0 mii lei

Indemnizații pentru încapacitatea temporară de muncă achitate din 

mijloacele financiare ale angajatorului - 2.0 mii lei

Alte cheltuieli curente - 2.5 mii lei



Muzeul în formare   100

Subprogramul: Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național

Scopul: Păstrarea patrimoniului local

Obiectivul: Colectarea și conservarea obiectelor cultural - istorice

Remunerarea muncii angajatilor - 40.5 mii lei 1,5 unități

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii – 9.3mii lei

Prime de asigurare obligatorie de sistenta medicala achitate de angajatori pe 

teritoriul țării - 1.8 mii lei

Energie electrică -10.0 mii lei

Servicii de reparație curente - 38.4 mii lei



Subprogramul 8802: Educație timpurie 3527.8

Scopul: Invățămînt preșcolar de calitate

Obiectivul: Creșterea gradului de cuprindere a copiilor în educația preșcolară pînă la 90% în

anul 2019

Remunerarea muncii angajatilor - 1352.9 mii lei

Contribuții de asigurări sociale obligatorii – 311.1 mii lei

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator pe teritoriul țării

- 60.9 mii lei

Energie electrică - 25.0 mii lei

Gaze   - 180.0 mii lei

Servicii informaționale - 4.5 mii lei

Servicii de telecomunicații     - 3.2mii lei

Servicii transport        - 30.0 mii lei



Servicii reparatii curente - 50.0 mii lei

Formare profesională - 4.0 mii lei

Deplasări în interes de serviciu în interiorul țării - 2.0 mii lei

Servicii poștale - 1.0 mii lei

servicii neatribuite altor alineate  - 15.0 mii lei

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului -

10.0 mii lei

Reparații capitale ale clădirilor - 318.8 mii lei

Procurarea combustibilului - 10.0 mii lei

Procurarea medicamentelor - 3.5 mii lei

Procurarea pentru scopuri didactice - 1.5 mii lei

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou - 60.0 mii lei

Procurarea materialelor de construcție  - 50.0 mii lei

Procurarea altor materiale - 50.0 mii lei



Gradinița (alimentația) 

Remunerarea muncii angajatilor - 70.2 mii lei

Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii – 16.1 mii lei

Prime de asigurare obligatorie de sistentă medicală achitate de angajator - 3.1 mii lei

Energie electrică - 20.0 mii lei

Gaze   - 25.0 mii lei

Servicii de reparații curente - 20.0 mii lei

Procurarea produselor alimentare - 800.0mii lei

Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite de birou - 20.0 mii lei

Procurarea altor materiale - 10.0 mii lei



Protecție socială ( mediator comunitar)

Scopul: Asistență și servicii de suport oferite persoanelor aflate în situații de 

dificultate, minorităților etnice

Obiectivul: Prevenirea situațiilor de risc în rîndul populației

Remunerarea muncii angajatilor - 39.2 mii lei

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii – 8.1 mii lei

Prime de asigurare obligatorie și asistență medicală achitate de angajator

-1.6 mii lei



Post de pompieri și salvatori al comunei Lozova

• Cheltuieli de personal – 237.3 mii lei (4 pommpieri)

• Retribuirea muncii – 172.0 mii lei

• Contribuții de asigurări socilale de stat obligatorii – 54.6 mii lei

• Prime de asiguare obligatorie obligatorie de asistență medicală 
achitatete de angajator pe teritoriul țării – 10.7 mii lei 

• Cheltuiele de achitare a salariilor vor fi calculate din reducerea statelor de personal din Aparatul primarului 
și instituțiile din subordine. 

• Aparat – reducerea funcțiilor 1,5 unit

• Cultură – red. – 8,25 unit



Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile 
finanţate 

de la bugetul comunei  Lozova

2018       2019 

Aparatul Primarului           14,5 unităţi - 13,0 unit

Învăţămînt  preșcolar                         45,55 unităţ – 45,55 un 

Cultura, muzeu, biblioteci                 13,5 unităţi – 5,25 uni

Mediator social                                  1,0 unitate  - 1,0 unit

Total             74,55 unităţi  – 64,8 unit


