
Bugetul pentru 
Cetățeni 2022 

REZINA, 24 NOIEMBRIE 



Principalele provocări ale bugetului în 
anul 2022 

Asigurarea executării veniturilor și cheltuielilor în 
contextul pandemiei COVID-19 

Corelarea programelor de cheltuieli cu resursele 
disponibile prin sporirea eficienței și eficacității 
cheltuielilor publice 

Realizarea angajamentelor financiare în cadrul 
proiectelor investiționale demarate în localitate 

Eficientizarea bugetului prin ciclitatea și transparența 
totală a  procedurilor de achiziții publice. 04 



CHELTUIELI 

37.9 milioane lei  

VENITURI Temei legal 

Bugetul primăriei orașului Rezina pentru anul 
2022 

Legea nr. 397/2003 privind finanțele 
publice locale 

Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 

 Circulara nr. 06/02-07-18 din 23 august 
2021 privind elaborarea proiectelor  
bugetelor locale pentru anul 2022 și a 
estimărilor pentru anii 2023-2024 



Structura veniturilor 
Evoluția veniturilor bugetare, 2018 – 

2022 

2022² - prognozat 

2021¹ - precizat 

Transferuri de la bugetul de stat 20.1mil. lei 

Defalcări, conform cotelor procentuale 11,0mil. lei 

Venituri proprii 5.2mil. lei 

Venituri colectate 1.6mil. lei 

Veniturile bugetului primăriei orașului Rezina 



Cheltuielile bugetare conform clasificației 
funcționale 

01 
Servicii de stat cu destinație generală (autoritățile 
locale) 

6658,6 

04 Servicii în domeniul economiei (fondul rutier) 1711,9 

06 
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor 
comunale 

9726,8 

08 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 1825,9 

09 Învățământ 17926,2 

Cheltuielile bugetului primăriei orașului 
Rezina 



Aparatul primarului 
3495,9mii lei 

Serviciul și 
cheltuieli suport 

2402,7 mii lei 

4 contabili 
2.5 îngrijitor de încăperi 
3 operator 
8 paznici 
2 Șoferi auto 

3,5 muncitori 

2 unități de demnitate publică  
1 secretar al consiliului orășenesc 

1 contabil șef 
1 arhitect șef 

12 funcționari publici 
1.5 unități de personal de deservire 

State de personal  

Fondul de rezervă 

760 mii lei 

 01 Cheltuieli cu destinație generală 
(Primăria) 



 1711,9 mii lei 

Sursa banilor - transferuri curente primite cu destinație 
specială de la Bugetul de Stat pentru infrastructura 

drumurilor 

Alte destinații 

Alocațiile din Fondul Rutier pentru infrastructura drumurilor sunt repartizate 
conform Legii Fondului Rutier nr. 720/1996 și Legii nr. 397/2003 privind finanțele 
publice locale. Acestea sunt calculate proporțional numărului populației 
aferent localității, precum și în baza volumului estimat în cuantum de 50% al 
încasărilor din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 
înmatriculate. 

Alocațiile din Fondul 
Rutier pentru anul 

2022 

Întreținerea drumurilor 
Principala destinație a 
mijloacelor fondului rutier 
este întreținerea, reparația și 
reconstrucția drumurilor 
publice locale.  

 04 Servicii în domeniul economiei (Fondul 
Rutier) 



01 
Amenajarea 

teritoriului 

02 
Aprovizionare 

cu apă 

03 
Iluminare 
stradală 

700,00 mii lei 1425,8 mii lei 7710,00 mii lei 

                       

900 mii lei Energie electrică 

 06 Gospodăria de locuințe și a serviciilor 
comunale 



1615,9 mii lei 

 08 Cultură, tineret și sport 

TINERET 

Implicarea cetățenilor într-un 
proces  democratic de 
deliberare și decizie – 

Bugetare participativă 

CULTURĂ 
Păstrarea tradițiilor și patrimoniului 

cultural   

SPORT 
Promovarea modului 

sănătos de viaţă 

50mii lei 

1435,9 mii 
lei 

130mii lei 



Pentru hrana copiilor 
urmează a fi procurate 
produse alimentare în sumă 
de  3253,7mii lei.   

Produse alimentare 

Pentru fiecare din cei 800 de 
copii, urmează a fi alocați câte 

22.40 mii lei/an.   

Alocații per copil 

Întreținerea personalului 
11640,4 mii lei (salarii și 
contribuții aferente salariului) 17926,20 mii lei 

 09 Educație timpurie (grădinițe) 


