CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

DECIZIE
nr. ______________

din _____________

Cu privire la aprobarea bugetului
municipal Chişinău pentru anul 2021

În temeiul art. 24, art. 25 și art. 47 din Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, ţinând cont de prevederile art. 20 și
art. 21 din Legea nr. 397/2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 47 şi art. 48
din Legea nr. 419/2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și
recreditarea de stat”, Hotărârii Guvernului nr. 868/2014 „Privind finanţarea în bază
de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general
din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin
ordinul Ministrului Finanțelor nr. 209/2015, art. 6 din Legea nr. 136/2016 „Privind
statutul municipiului Chișinău”, art. 14 (2) lit. n), art. 19 şi art. 43 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 436/2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul Municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă bugetul municipal Chişinău pentru anul 2021, la venituri în
sumă de 4 667 225,2 mii de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat –
2 644 972,6 mii de lei, și la cheltuieli - în sumă de 5 957 150,8 mii de lei,
cu soldul bugetar (deficit) – în sumă de 1 289 925,6 mii de lei.
2. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului
municipal Chișinău se prezintă în anexa nr. 1.
3. Componența veniturilor bugetului municipal Chișinău se prezintă în anexa
nr. 2.
4. Resursele și cheltuielile bugetului municipal Chișinău, conform
clasificației funcționale și programelor, se prezintă în anexa nr. 3.
5. Bugetele autorităților/instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul
municipal se prezintă în anexa nr. 4.
6. Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare se prezintă
în anexa nr. 5.
7. Cuantumul fondului de rezervă al municipiului Chişinău se stabileşte în
sumă de 10 000,0 mii de lei.

8. Se aprobă cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare
pentru anul 2021, conform anexelor nr. 6 şi nr. 7.
9. Limita statelor de personal din instituţiile bugetare, finanţate de la bugetul
municipal Chişinău, se prezintă în anexa nr. 8.
10. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile contra plată, prestate de către
instituţiile finanţate de la bugetul municipal Chişinău, se prezintă în anexa
nr. 9.
11. Alocațiile de la bugetul municipal Chișinău, repartizate pentru achitarea și
deservirea împrumuturilor contractate și garanțiile acordate se prezintă în
anexa nr. 10.
12. Se aprobă plafonul datoriei interne şi externe şi cel al garanţiilor
municipiului Chişinău privind împrumuturile contractate pentru cheltuieli
de capital pe termen lung de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori
din ţară şi de peste hotare la sfârşitul anului 2021, conform anexei nr. 11.
13. Se aprobă limita alocațiilor bugetare pentru ramura „Ocrotirea sănătății”,
conform anexei nr. 12.
14. Se aprobă alocațiile bugetare pentru întreţinerea, reparaţia curentă şi
amenajarea obiectivelor locativ-comunale, conform anexelor nr. 13-16.
15. Se aprobă alocațiile bugetare pentru transportul public și gospodăria
drumurilor, conform anexelor nr. 17- 19.
16. Se stabilește că, la procurarea/reparația capitală a mijloacelor fixe și a
utilajului de către întreprinderile municipale din contul alocațiilor de la
bugetul municipal Chișinău, capitalul social al acestora se majorează cu
valoarea activelor respective.
17. Se aprobă Regulamentul privind finanţarea în bază de cost standard per
elev a instituţiilor municipale de învăţământ primar şi secundar general,
Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din
componenta municipală și Regulamentul privind formarea şi utilizarea
fondului pentru educaţia incluzivă, conform anexelor nr. 20–20.2.
18.Se aprobă sumele componentei municipale, ale fondului pentru educație
incluzivă și distribuirea acestora, conform anexei nr. 21.
19. Se aprobă volumul de alocații bugetare calculat în bază de cost standard
per elev pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general pe
anul 2021, conform anexei nr. 22.
20. Se aprobă normele băneşti pentru alimentaţia unui copil/elev/zi în
instituţiile de învăţământ preşcolar şi primar secundar general din
municipiul Chişinău, conform anexei nr. 23. Calculul alocațiilor pentru
majorarea normelor de alimentația copiilor/elevilor se prezintă în anexele
nr. 23.1 -23.4.
21.Se aprobă limita alocațiilor bugetare pentru lucrările de reparații ale
instituțiilor de învățământ, conform anexelor nr. 24 -24.3.
22.Se aprobă limita alocațiilor bugetare pentru lucrările de reparaţii şi
investiţii capitale, conform anexei nr. 25.
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23.Se aprobă Programul de activități și manifestări educative, sportive și
cultural-artistice al Direcţiei generale educație, tineret și sport şi
Programul de activităţi şi manifestări cultural-artistice al Direcţiei cultură
pentru anul 2021, conform anexelor nr. 26 şi nr. 27.
24.Se stabilesc categoriile de populaţie care vor beneficia în anul 2021 de
dreptul de călătorie gratuită în transportul public din municipiu (troleibuze,
autobuze), conform anexei nr. 28.
25.Se aprobă obiectivele politicii de administrare a datoriei bugetului
municipal Chișinău, conform anexei nr. 29.
26.Se stabilește că finanţarea cheltuielilor de la bugetul municipal se
efectuează pe măsura încasării mijloacelor băneşti la conturile bugetului,
cu respectarea următoarelor priorităţi:
- onorarea angajamentelor de deservire a datoriei bugetului municipal;
- cheltuielile de personal;
- cheltuielile din fondul de rezervă municipal;
- plata compensațiilor nominative pentru transport și pentru încălzirea
locuințelor;
- cheltuielile pentru resursele termoenergetice;
- cheltuielile ce țin de gospodăria locativ-comunală și transportul public.
27. Se autorizează Primarul General al municipiului Chișinău, dl Ion Ceban:
- să contracteze pe parcursul anului bugetar, în condițiile legii, împrumuturi
interne cu scadență în anul 2021, pentru acoperirea decalajului temporar
de casă al bugetului municipal, drept gaj fiind considerat fluxul de
mijloace bănești în conturile trezoreriale în cuantum de 110 % din
valoarea împrumutului contractat;
- să contracteze pe parcursul anului bugetar, în condițiile legii, în caz de
necesitate, împrumuturi pe termen lung pentru obiectivele investiționale
aprobate pe anul 2021;
- să opereze modificări, în condițiile legii, în bugetele autorităților/
instituțiilor bugetare;
- să redistribuie mijloacele financiare aprobate în cadrul uneia și aceleiași
grupe principale de cheltuieli.
28. Conducătorii instituțiilor bugetare vor asigura:
- procesul de dezagregare a indicilor bugetari aprobați pentru anul 2021 și
de operare a modificărilor pe parcursul anului bugetar în cadrul sistemului
informațional de management financiar, conform competenței;
- achitarea datoriilor creditoare, formate la situaţia de la 01.01.2021, în
limita alocaţiilor bugetare aprobate pe anul 2021;
- oportunitatea şi legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea
limitelor alocaţiilor bugetare aprobate;
- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor
Legii privind achiziţiile publice;
- publicarea în mod obligatoriu pe pagina oficială a Primăriei Municipiului
Chişinău a anunţurilor de intenţie privind achiziţiile publice preconizate, a
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invitaţiilor de participare la procedurile de achiziţii publice şi a
informaţiilor privind rezultatele desfăşurării procedurilor de achiziţii
publice/contractelor atribuite;
- planificarea și desfășurarea activităților ce țin de dezvoltarea sistemului de
management financiar și control al subdiviziunii, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 229/2010 „Privind controlul financiar public intern”.
29. Direcţia relaţii publice și buget civil a Primăriei Municipiului Chişinău şi
serviciile municipale specializate vor informa populaţia, prin intermediul
mass-media, despre aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul
2021.
30. Primarul General al municipiului Chișinău, dl Ion Ceban, va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI

Adrian TALMACI

4

