
Bugetul municipal 
Chișinău pe anul 

2018 



Indicatorii   generali ai bugetului 
Venituri    3621,4 mil. lei 

Cheltuieli  3901,0 mil. lei 

Deficit      279,6 mil. Lei 

Sursele de finanțare 

 ale deficitului:   
împrumuturi externe         277,4 mil. lei 

împrumuturi interne              150,0 mil.lei 

vânzarea apartamentelor către populație      2,0 mil. lei 

rambursarea împrumuturilor                     - 149,8  mil. lei              
 La un locuitor îi revine: 

venituri    5665,2 lei 

cheltuieli  6102,6 lei 



Veniturile bugetului municipal 
 Venuturi total 3621,4 mil.lei  

     +264,7 mil. lei  față de  aprobat pe anul 2017  sau cu 
7,9 %    

inclusiv:  

 Impozitele și taxele  +174,1 mil.lei 
dintre care:    

Venituri proprii   +32,1 mil.lei 

Defalcări de la impozitele generale de stat  +142,0 
mil.lei  

 

 Transferuri de la bugetul de stat  +93,5 
mil.lei  

 Alte venituri    -2,9 mil.lei 

  

 

 

 Impactul evoluțiilor 
economice asupra 
creșterii  impozitelor și 
taxelor: 

+22,4 mil.lei măsurile politici 
fiscale 

+242,3 mil.lei creșterea 
economică  și alte măsuri 



Structura veniturilor bugetului municipal 

• Impozitul pe venitul persoanelor fizice  1279,5 

Defalcările de la impozitele și 
taxele de stat 

1279,5 mln. lei sau  35,4%  din 
totalul veniturilor 

• Impozitele pe proprietate             190,9 

• Taxele locale                                   192,5 

• Alte impozite și taxe                      60,2 

Venituri proprii 

443,6 mln. lei sau 12,2% 

• Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat 
pentru învățământ, asigurarea și asistența socială și școli 
sportive                                    1696,0 

• Transferuri cu destinație  specială de la bugetul de stat 
pentru infrastructura drumurilor                106,0 

• Transferuri din Fondul Republican de susținere socială a 
populației                                             5,2 

Transferuri de la bugetul de stat  

1807,2 mln. lei sau 49,9% 

Veniturile colectate 

91,1 sau 2,5% 



  2016 executat 

 

Ponderea 

în  

veniturile 

globale 

2017 aprobat  

Ponderea 

în  

veniturile 

globale 

2018 proiect 

 

Ponderea în  

veniturile 

globale 

Venituri proprii (Încasările directe şi integrale) 357,0 11,4 411,6 12,3 443,6 12,2 

Inclusiv: 

Impozitele pe proprietate 112,0 164,2 190,9 

Taxele locale 187,7 191,2 192,5 

Alte impozite şi taxe 42,7 56,2 60,2 

Defalcările de la impozitele şi taxele de stat 1132,1 36,0 1137,5 33,9 1279,5 35,3 

Impozitul pe venitul din salariu 1002,0 1137,5 1279,5 

Taxa pentru folosirea drumurilor de către 

autovehiculele înmatriculate în RM 
130,1 - - 

Transferuri 1570,2 49,9 1713,7 51,0 1807,2 49,9 

Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de 

stat 
1494,3 1571,7 1696,0 

Transferuri din fondul de compensare 66,0 - - 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  59,5 1,9 65,1 1,9 66,7 1,8 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 

public 
15,4 0,5 16,0 0,5 13,8 0,4 

Taxa la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar  
9,9 0,3 9,0 0,3 9,8 0,4 

Donațiile voluntare interne și externe pentru 

instituțiile bugetare 
1,1 - 3,8 0,1 0,8 - 

Veniturile globale  3145,2 100,0 3356,7 100,0 3621,4 100,0 

Bugetul municipal pentru 2016-2018 comparativ (mil. lei) 



Cheltuielile bugetului municipal 
  În anul 2018   - 3901,0 mil. lei 

  + 125,9 mil. lei față de 2017 

   Destinația alocațiilor: 
 Învățământ                                                  1860,9 mil. lei 

 Protecția socială                                          309,6 mil. lei 

 Cultura                                                           157,3 mil. lei 

 Ocrotirea sănătății                                         74,4 mil .lei 

 Transportul și gospodăria drumurilor          700,2   mil.lei 

 Gospodăria locativ-comunală                       341,1 mil. lei 

 Investiții , reparații capitale                                  100,0 mil. lei  

 Proiect ul de eficiență energetică                        198,9 mil. lei 

 Organele  administrative                              125,7 mil. lei 

 Alte cheltuieli                                               68,9 mil. lei 



Evoluţia cheltuielilor  bugetului municipal Chişinău    pe anii 2017-

2018 conform grupurilor principale de cheltuieli 

  

Aprobat în bugetul pe 

anul 2017 

Propuneri  la bugetul 

pe anul 2018 

Devieri anul 2018 

față de anul 2017 
  

  

Suma alocaţiilor    (mii 

lei) 

Suma alocaţiilor    (mii 

lei) 
mii lei  (%)   

Cheltuieli, total  3775038,1 3901025,7 125987,6 103,3 

Servicii de stat cu destinație generală 159784,1 135865,7 -23918,4 85,0 

Apărarea națională 1876,2 1966,30 90,1 104,8 

Servicii în domeniul economiei 835259,9 696364,9 -138895,0 83,4 

inclusiv realizarea încăperilor, terenurilor 
-81226,9 -36000,0 45226,9 44,3 

Protecția mediului 27434,1 589,90 -26844,2 2,2 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor 

comunale 315606,5 346506,6 30900,1 109,8 

Ocrotirea sănătății 73849,8 75899,4 2049,6 102,8 

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 
152663,0 158132,7 5469,7 103,6 

Învățământ 
1738128,1 1866457,1 128329,0 107,4 

Protecție socială 
324041,5 320343,1 -3698,4 98,9 

Cheltuieli pentru programele de investiţii  şi  reparaţii 

capitale  136194,9 100000,0 -36194,9 73,4 

Transferuri la bugetele de nivelul I 10200,0   -10200,0   

Proiectul eficiență energetică   198900,0 198900,0   



Propuneri suplimentare pentru bugetul pe anul 2018 

  
Destinația cheltuielilor 

Suma    (mii 

lei) 

Consilier municipal Grigoriev 

Silvia 

Cheltuieli pentru organizarea muzeului în numele Mariei 

Bieșu 465,0 

Consilier municipal Ceban 

Eugenia 

acordarea unui ajutor material unic în mărime de 2000 lei 

pentru naşterea a 3-lea copil și următorii copii,  și copiilor 

născuți în familii social vulnerabile  din municipiul 

Chişinău 
1500,0 

Consilier municipal Vitneanski 

Iuri 
Lucrări de reparație a instituțiilor de învățământ 

11261,1 

Consilier municipal Comarov 

Alexandr 

Cheltuieli pentru  gospodăria locativ-comunală, 

energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și 

ecologie 127336,0 

Consilier municipal Odințov 

Alexandr 
Traducerea  site-ului chișinău.md în limba rusă 

  

Consilier municipal 

Nemerenco Ala 
Cofinanțarea Creșei AGAPEDIA 

47,4 

  

Malorarea normei de alimentație a copiilor în grădinițe: cu 

5 lei în creșe și cu  7 lei pentru copii de 3-7 ani  (cost 

estimativ) 39125,0 



Propuneri suplimentare pentru bugetul pe anul 2018 

  Destinația cheltuielilor 
Suma    (mii 

lei) 

Fracțiunea PSRM Reparația instituțiilor de învățământ , bibliotecile municipale 7816,5 

Consilier municipal Vîsotina 

Natalia  
Informatizarea sistemului de management în 4 instituții 

5000,0 

Direcția sănătății 
Lucrări de proectare și construcție a estacadei de acces pentru 

atransportul special IMSP SCM „Sfânta Treime” 1900,0 

  Procurarea ascensoarelor  8000,0 

Direcția generală transport public 

și căi de comunicație 

Reabilitarea utilităților pachetul II, inclusiv apeduct și 

canalizare 90300,0 

  Reparația capitală a str. Ion Creangă 33688,0 

S.A. „Apă-Canal Chișinău” 

Utilizarea apalor subterane ale S.A. „Mina Chișinău”, conform 

studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului de execuție și 

etapa I a lucrărilor 27000,0 

Biserica cu hramul 

Acoperemântul Maicii Domnului 
Reconstrucția Bisericii Militare 

1500,0 

Î.M. „Combinatul Servicii 

Funerare ” 

Cheltuieli legate de înhumarea persoanelor neidentificate ( 

decizia CMC nr. nr. 1/8 din 30.06.2014) 200,0 

  

Venituri ratate în urma scutirii de taxa anuală pentru întreținerea 

cimitirelor pentru unele categorii de populație (decizia CMC nr. 

2/20 din 02.09.2016) 3660,0 

Total   propuneri   358799,0 




