
NOTĂ INFORMATIVĂ 
la aprobarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2017 

 
 Proiectul bugetului oraşului Cahul pentru anul 2017 a fost elaborat ţinîndu-se cont de 
politicile bugetar-fiscale ale statutului şi în baza setului metodologic privind elaborarea, aprobarea 
şi modificarea bugetului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor R.Moldova nr.191 din 
31.12.2014. La estimarea bugetului pentru anul 2016 s-a ţinut cont de politicile fiscale, 
administrarea fiscală, cît şi s-a asigurat ajustări prin menţinerea unor constrîngeri de cheltuieli, 
ţinînd cont de realităţile fiscale, ce vor contribui la menţinerea trendului sustenabil al finanţelor 
publice locale. 
 Respectiv, proiectul bugetului or. Cahul înaintat spre examinare Consiliului orășenesc Cahul 
este elaborat conform competențelor de către autoritățile executive în corespundere cu Legea nr.397 
din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, și în conformitate cu art.20, alin.2 a legii sus-
numite care prevede includerea următoarelor date: 

- Veniturile și cheltuielile bugetului prevăzute pentru anul bugetar; 
- Cotele impozitelor și taxelor locale; 
- Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de către instituțiile publice; 
- Mijloacele speciale; 
- Transferurile de la alte bugete; 
- Plafonul datoriiei unității administrativ teritoriale și plafonul garanțiilor acordate; 
- Efectivul-limită al instituțiilor publice finanțate de la buget; 
- Cuantumul fondului de rezervă; 
- și alte informații relevante. 

 Astfel, veniturile pentru anul 2017 sunt estimate la suma de 73919.1 mii lei, avînd o creştere 
faţă de anul 2016 în mărime de 5150.8 mii lei, 7.5 la sută din această creştere datorîndu-se majorării 
transferurilor din bugetul de stat către bugetul unităţii administrativ-teritoriale, care constituie cu 
3430.6 mii lei mai mult faţă de 2016. Suplimentar pentru anul 2016 primăria or. Cahul propune 
întroducerea a 2 taxe noi conform prevederilor titlului VII a Codului Fiscal al R. Moldova și anume: 
taxa pentru parcaj și taxa pentru salubrizare. 

 Veniturile bugetului local conform clasificaţiei economice și dinamica încasării lor pe 
ultimii ani sunt prezentate în tabelul 2 anexat la nota informativă. 

În ce priveşte cheltuielile publice pentru anul 2017sunt estimate în mărime de 81919.1 mii 
lei, avînd ca sursă de acoperire soldul bugetar estimat la 01.01.2017 în mărime de 8,0 mln.lei. 

Aprecierea cheltuielilor publice a fost efectuată prin alocarea resurselor disponibile la 
programele prioritare, avînd în vedere repartizarea rezonabilă a resurselor între cheltuieli curente şi 
cheltuieli capitale, perfecţionînd mecanismul de planificare şi raportare bugetară. 

Astfel cheltuielile pentru anul 2017 sunt estimate cu circa 14278.6  mii lei, mai mult faţă de 
executarea efectivă scontată în anul 2016. Cea mai mare pondere de creştere din volumul total de 
cheltuieli se referă la active nefinanciare, care au o creștere de trei ori mai mare, valoric fiind cu 
17877,3 mii lei ( descifrarea lucrărilor și investițiilor se anexează la prezenta notă) Cheltuielile de 
personal înregistrează o creștere cu circa 1344,0 mii lei  acest fapt fiind determinat de politicile 
statului în domeniu, adică majorările de salarii preconizate pentru angajaţii din instituţiile publice.  

Suplimentar menţionăm, că în bugetul oraşului Cahul pentru anul 2017 se preconizează 
1160,0 mii lei pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a serviciilor publice de salubrizare și 
amenajare a teritoriului. 

Suma de 8000,0 mii lei planificată ca sursă de acoperire din soldul disponibil este distribuită 
pentru realizarea proiectelor începute (Piața Independenței, Parcul central), cît și a unor proiecte noi 
cum ar fi construcția sensului giratoriu și reparația intersecției Trecătoarea Salcămilor cu 
Pr.Republicii. 

Bugetul local va beneficia de transferuri din bugetul de stat în mărime de 38702,9 mii lei, 
inclusiv: cu destinaţie generală – 2542,0 mii lei şi cu destinaţie specială – 36160,0 mii lei, acestea 
din urmă includ 4241,8 mii lei pentru întreţinerea şcolilor sportive. 

Conform Sistemului Informaţional al Managementului Financiar (SIMF), elaborat de 
Ministerul Finanţelor R.Moldova, Primăria oraşului Cahul are bugetate 12 programe şi 
subprograme, cît şi 26 instituţii la nivel de org.2. Sinteza programelor, unde sunt incluse, atît 
obiectivele, cît şi indicatorii de performanţă se anexează la prezenta notă. 



Fondul de rezervă pentru anul 2017 este planificat în mărime de 1200,0 mii lei. 
În ce priveşte efectivul-limită de state pentru anul 2017 la general sunt preconizate faţă de 

2016 cu 15,27 unităţi suplimentar, din care la programul „Exercitarea Guvernării” se regăsesc 1,0 
unităţi suplimentar, specialist în atragerea investițiilor 

Cu 3 unități de state se majorează la grupul de salubrizare (2 șoferi și 1 medic veterinar) , 
centrul de cultură – 1 unitate specialist în promovarea turismului, casa de cultură Cotihana-1 unitate 
tineret și celelalte unităţi se acumulează pe celelalte instituţii publice, care se stabilesc în 
dependenţă de domeniul instituţiei şi numărul de beneficiari din instituţii determinate, în 
conformitate cu actele normative în vigoare.  

 
Anexe la nota informativă: 

Tabelul 1 – structura bugetului local conform clasificaţiei economice; 
Tabelul 2 – veniturile bugetului local; 
Tabelul 3 – cheltuielile bugetului local; 
Tabelul 4 – sinteza programelor; 
Tabelul 5 – efectivul de personal; 
Tabelul 6  – Porțiunile de drum ce se preconizează a fi reparate în anul 2017; 
Tabelul 7 – Trotuarele şi parcările ce se preconizează a fi amenajate 

                    în perioada anului 2017 
Tabelul 8 – Plan de investiții 
Tabelul 9 – descifrare măsuri sportive; 

Tabelul 10 – descifrare măsuri culturale; 
Tabelul 11 – descifrare activități pentru tineret; 

 


