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BUGETUL 2023

12 030 000 lei



Analiza comparativă a bugetului

2021 2022 2023

8 600 000 lei 10 600 000 lei 12 030 000 lei



Bugetul 2023

12 030 000 lei

Venituri

(de unde vin banii)
Cheltuieli

(unde se duc banii)

Structura bugetului



Venituri



Transferuri de la Bugetul de Stat
7 674 500 lei (64%)

Venituri proprii
4 355 500 lei (36%)

Veniturile anului 2023
De unde vin banii?

Transferuri de la Bugetul de Stat comparativ cu Venituri proprii



Transferuri curente primite cu 

destinație specială pentru 

învățământul preșcolar

5 093 300 lei (67%)

Transferuri curente primite cu 

destinație generală

1 250 300 lei (16%)

Transferuri curente primite 

pentru infrastructura drumurilor

1 330 900 lei (17%)

Transferuri 7092,0 mii lei
Transferuri 7 674 500 lei

Structura transferurilor



Prestare servicii și arenda
93 600 lei (2%)

Impozite
3 141 900 lei (72%)

Taxe locale
520 000 lei (12 %)

Venituri proprii 4 355 500 lei

Structura Veniturilor proprii

Donații voluntare 
600 000 lei (14 %)



Taxe și impozite locale



 Impozit pe venit reținut din salariu -2 395 900 lei

 Impozit pe venit persoanelor fizice aferent declarațiilor depuse– 350 000 
lei

 Impozit pe venit persoanelor fizice ce desfășoare activitate  independent –
15 000 lei

 Impozit pe venit persoanelor fizice în domeniul transportului în regim de 
taxi– 30 000 lei

Impozit pe venitul persoane fizice

2 790 900 lei



Impozite  funciare și imobile 2023
350 000 lei

Impozit funciar persoanelor fizice și juridice– 170 000 lei

Impozit pe bunurile imobiliare persoanelor fizice și juridice – 180 000 lei

Impozit privat încasat în bugetul local– 1 000 mii lei



Impozite locale 2023

Impozitul funiciar loturi pe lingă domiciliu  1 leu/ 1 ar

Impozitul pe bunuri imobiliare ale per.fiz.și jur  0,2 % din costul bunului imobil

Impozitul funciar  cote  1.5 lei / 1 grad-hectar

Lacuri  115 lei/ 1 hectar de suprafață acvatică

Impozitul pe bun.imob.ach.de către per.fiz.și 
jur. intr. în cal.de într.din val.estimată a bu.im.

 0,3 % din baza impozabilă a bunului imobil 
(cotă fixă)

Terenuri destinate fâneților  0.75 lei/ 1 grad-hectar

Terenuri neevaluate de către organele 
cadastrale din intravilan

 10 lei/ 1ar

Terenuri neevaluate de către organele 
cadastrale din extravilan

 70 lei/ 1 ha



Taxe  locale 2022
520 000 lei

Taxa pentru amenajarea teritoriului - 50 000 lei

Taxa pentru salubrizare - 240 000 lei

Taxa pentru prestarea serv. de transport auto de călători pe terit. – 20 000 lei

Taxa pentru unitatile comerciale și/sau prestări servicii - 200 000 lei  

Taxa pentru parcaj- 10 000 lei



Taxe locale 2023

Taxa de parcaj  40 lei pentru persoane, care desfășoară 
activitate de comerț ambulant

Taxa pentru amenajarea teritoriului  200 lei pentru fiecare salariat

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport 
auto de călători pe teritoriul mun., orașelor și 
satelor

 160 lei de fiecare unitate de transport cu 
capacitatea până la 5 locuri

Taxa pentru dispozitivele publicitare  500 lei/m2 anual

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări 
servicii

 se stabilește conform regulamentului privind
Taxele locale dupa genul de activitate

Taxa pentru salubrizare  120 lei pentru proprietarul bunului imobil 
(casă de locuit, apartament)



Prestarea serviciilor și arenda
93 600 lei 

Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe  teritoriul unitatilor UAT -2 000 lei

Taxa pentru patenta de întreprinzător- 1 000 lei

 Plata pentru certificatele de urbanizm și autorizările de construcție sau 
desființare  - 1 000 lei

Plata pentru locațiunea patrimoniului public încasat în bugetul local de nivelul  I  -
29 000 lei

Încasarea de la prestarea serviciilor cu plata (secretarul consiliului)- 20 000 lei

Încasarea de la prestarea serviciilor cu plata (învățământul preșcolar)- 30 000 lei.

Arenda terenurilor cu destinație agricolă încasată în bugetul local  – 10 600 lei



Donații voluntare 
600 000 lei

Donații voluntare pentru cheltuieli curente - 30 000 lei

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale – 570 000 lei

Donații voluntare p/u cheltuieli capitale 

(112,8 mii lei)



Cheltuieli



Cum cheltuim banii?



Cum cheltuim banii?

Învățământul preșcolar

5 123 300lei

Cheltuieli 

de

personal 

47,5 unități 189 copiii

Procurarea și 

reparația

mijloacelor fixe

Procurări de 

bunuri și 

materiale

4 281 400

lei

520 400

lei

271 500

lei

50 000

lei

Servicii



Cum cheltuim banii?

Primăria și Consiliul Local

2 192 800lei

Cheltuieli 

de

personal 

10 unități

aparatul primăriei

Servicii și 

alte 

cheltuieli 

1 353 200 

lei

324 600

lei

55 000

lei

Procurarea 

și reparația 

mijloacelor 

fixe

160 000

lei

Procurări 

de bunuri și 

materiale

300 000

lei

Personal 

tehnic

4 unități 

personal tehnic



Cum cheltuim banii?

Cultura, tineret și sport

1 648 000 lei

Casa 

de cultură
Servicii de 

tineret 

Bibliotecile 

publice

1 413 000

lei

200 000

lei

15 000

lei

Servicii 

de sport

20 000

lei

10,5 unități



Cum cheltuim banii?

500 000 lei

Cheltuieli de

personal 

BunuriServicii 

250 000

lei

100 000

lei

150 000

lei

Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale

4 angajați 
pe contract 



Cum cheltuim banii?

1 900 900 lei

Dezvoltarea drumurilor

2-3 km de 
drumuri reparate 

Străzile  locale din 
s. Vorniceni



Cum cheltuim banii?

100 000 lei

Aprovizionarea cu apă

Întreținerea
apeductului



Cum cheltuim banii?

180 000 lei

Iluminarea stradală

Achitarea facturilor la 
iluminatul stradal



Cum cheltuim banii?

260 000 lei

Postul de pompieri și salvatori

2274 de 
gospodării protejate de 

la incendiu

2 angajați



Cum cheltuim banii?

5 000 lei

Servicii de suport în domeniul Apărării Naționale

Achitarea transportării 
recruților la centrul 

militar



Cum cheltuim banii?

120 000 lei

Fondul de rezervă

1 %  din buget



Secțiunea pentru
Propunerea ideilor



Bugetul 2023

12 030 000 lei



MULTUMESC !

Primăria Vorniceni


