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  REPUBLICA  MOLDOVA 

Consiliul  orăşenesc  Leova 
PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LEOVA 

 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

Леовский  городской  Совет 
ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА                             

ЛЕОВА 

 

   

6301,or. Leova  str. Unirii, nr. 22  tel.fax (373) 2-27-63. 2-35-02  email:leovaprimaria@gmail.com 

                                                   
 19.02.2021 

DECIZIA  nr.1.2  

„Cu privire la executarea 

bugetului primăriei or. Leova 

pe anul 2020” 

   În conformitate cu art.14 alin.(2) din Legea privind administraţia publică 

locală,nr.436/2006, examinînd raportul cu privire la executarea bugetului primăriei  

or.Leova pe anul 2020, 

 

                 Consiliul orăşenesc Leova a   D E C I S: 

 

1. Se aprobă  raportul privind executarea bugetului primăriei oraşului Leova 

pe anul 2020 la venituri în sumă de 23659.5 mii lei, cheltueli efective în sumă de 

17421,9 mii lei. (anexa nr. 1) 

2. Se pune în seama primăriei or.Leova (primar A.Bujorean, contabil-şef M. 

Manalachi) să întreprindă măsuri concrete pentru îndeplinirea calitativă a părţii de 

venituri şi cheltuieli a bugetului, neadmiterea datoriilor debitoare şi creditoare, 

asigurarea cheltuielilor pentru funcţionarea normală a instituţiilor subordonate 

primăriei. 

3. Se cere de la serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale să 

selecteze persoanele fizice cu restanţe la 01.03.2021 şi să fie îndreptate organelor 

competente. 

4. Controlul îndeplinirii curentei decizii se pune în seama contabilului-şef 

(M. Manalachi).  

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI     

        „contrasemnat”                                                    

SECRETAR AL CONSILIULUI                           G.ŞCEDROVA 
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                                                                                                              Anexa nr.1 

                                                                            La decizia nr. 1.2 din 14.02.2020 
 

Raportul 

Privind executarea bugetului pe a.2020 

Primăria Leova 

 

Venituri 

Veniturile la bugetul orașului Leova provin din două surse: 

veniturile proprii și transferurile de la bugetul de stat. Din 22.494.7 

mii lei pe care primăria planifică să le încaseze în anul 2020, 12.756.7 

mii lei, ce reprezintă 56.7% din venitul total, sunt transferuri de la 

bugetul de stat, restul fiind venituri proprii. Principalele surse ce 

constituie veniturile proprii sunt impozitele și  taxele locale, precum 

și venituri de la  prestarea serviciilor contra plată. 

Pe parcursul anului 2020 suma transferurilor de la bugetul de 

stat a fost modificată pe motivul impactului pandemiei COVID–19 

asupra economiei naționale. Astfel  Primăria or. Leova a primit un 

transfer adițional la buget drept o măsură de susținere a localităților. 

În cazul orașului Leova suma transferului a constituit 391.3 mii lei. 

 Pe perioada  anului 2020‚ în bugetul oraşului s-au petrecut o serie 

de modificări, în urma căror  partea de venituri constitue 24881.6 mii lei. 
S-au executat veniturile pe perioada de gestiune 23659.5 mii lei, cu o 

îndeplinire de 95.09%,faţă de planul precizat. 

Majorarea bugetului e de 2386.9 mii lei şi anume: 
- Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de 

stat și bugetele locale de nivelul I - 240,0 mii lei, 

- Transferuri capitale primite cu destinație gelerală între bugetele 
locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități 

administrativ-teritoriale – 535,0 mii lei, 

- Transferuri curente primite cu destinație generală – 391,3 mii lei. 
            -   Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne și 

externe pentru institutiile bugetare –156.7 mii lei; 
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- Donatiia voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne și 

externe  pentru sustinerea bugetului local de nivelul I  - 138.7 
mii lei; 

-   Încasarea de la prestarea serviciilor cu plată – 925,2  mii lei,  

Sarcinile stabilite pentru acumularea veniturilor în bugetul  
oraşului   au fost îndeplinite în felul următor : 

- Impozit pe venitul reţinut din salariu – 113,1 %,                                        

- Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat –  200 %; 
- Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitatea în 

domeniul comerțului  –  200 %; 

- Impozitul pe venitul persoanelor fizice în regim de taxe –  114,18 %; 
- Impozit pe venitul aferent operaţiunelor de predare în posesie sau    

folosinţă a proprietăţii imobiliare –200,0%, 
- Impozitul funciar  al persoanelor fizice-cetățeni -200%, 

- Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice în calitate de 

intreprinzător – 77,18%, 
- Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice - 200%, 

- Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice – 200%, 

- Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice – 74,8%, 
- Impozit pe bunurile imobiliare achitate de către persoanele juridice şi 

fizice înregistrate în calitate de intreprinzător din valoarea estimată a 

bunurilor imobiliare –69,81%; 
- Taxa de piaţă – 86,99 %, 

- Taxa pentru amenajarea teritoriului – 80,39 %, 

- Taxa pentru patenta de intreprinzător – 101,04%, 
- Taxa petru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe   teritoriul 

oraşelor şi satelor – 85,95%; 

- Taxa pentru dispozitivele publicitare – 69,43%, 
- Taxa pentru unităţile comerciale – 82,09%, 

- Taxa pentru cazare – 40,99%. 

                                    Cheltuieli 
Partea de cheltuieli a bugetului primăriei  Leova  pe perioada de 

gestiune  s-a executat  cu 23204,3  mii lei, planul precizat fiind de 25487,1 
mii lei sau cu 91,04%  la sută . 

 „Aparatul primarului orașului Leova” 

Pentru întreţinerea autorităţilor executive s-a planificat suma de 
3057.8 mii lei. la planul precizat de 3789.3 mii lei s-au executat 3662.9 mii 

lei s-au cu 96.66 % faţă de planul precizat. 
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Retribuirea muncii – 2204,2 mii lei 

Reparație curentă – 91,8 mii lei 
Plata serviciilor – 370,9 mii lei 

Plăți aferente documentelor executorii – 20,0 mii lei 

Cheltueli capitale(contribuția C.Spataru) -260,0 mii lei 
Procurarea maşinelor şi utilajelor – 347.60 mii lei,dintre care suma 

de 276.1 mii lei a fost trasmisă cu titlu gratuit IM Salubr Leova şi 4,9 mii 

lei Direcţiei situaţii excepţionale Leova, 
Procurarea pieselor de schimb – 7.5 mii lei,  

Procurarea materialior de uz gospodăresc  – 75.4 mii lei,  

Procurarea altor materiale – 23.6 mii lei, 
Procurarea combustibilului,carburanți -48,4 mii lei.  

OOccrroottiirreeaa  ssăănnăăttăăţţiiii  
  

SS--aauu  pprreeccoonniizzaatt  2200,,00  mmiiii  lleeii,,  llaa  ppeerriiooaaddaa  ddee  ggeessttiiuunnee  ss--aauu  eexxeeccuuttaatt  

1199,,99  mmiiii  lleeii,, 

Școala sportivă 

Pentru întreţinerea Şcolii sportive s-au perconizat mijloace în 
mărime de 1889,4 mii lei, la planul precizat de 1683,0 mii lei,s-au executat 

1591,0 mii lei sau 94,53 % faţă de planul  precizat. 

             Retribuirea muncii – 1356,5 mii lei, 
              Plata serviciilor – 55,7 mii lei, 

             Materiale şi servicii p/u reparaţii curente – 28,7 mii lei, 

             Procurarea materialelor de uz gospodăresc – 6,5 mii lei, 
             Procurarea combustibilului,carburanților – 5,3 mii lei. 

             Procurarea materialelor de construcție -109,0 mi lei 

             Procurarea mașinilor și utilajelor – 1,4 mii lei 
 

Biblioteca ,, Roza Moldovei,, 
S-au planificat mijloace în mărime de 115,6 mii lei, planul precizat 

fiind de 115,6 mii lei s-au executat 85,0 mii lei, s-au cu 73,53 % faţă de 

planul precizat. 

Retribuirea muncii – 71,2 mii lei, 
Plata serviciilor – 6,0 mii lei 

            Procurarea combustibilului,carburanților –4,2 mii lei. 

            Procurarea materialelor de construcţie 1.8 mii lei. 
            Procurarea materialelor de uz gospodăresc  – 0,7 mii lei. 

                              Casa de cultură 
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La întreţinerea Casei de cultură s-au preconizat mijloace în 

mărime de 1996,1 mii lei la planul precizat de 2134,3 mii lei,a fost 
executat 1876,9 mii lei ori 87,94 % faţă de planul precizat. 

Retribuirea muncii – 1505,5 mii lei, 

Plata serviciilor – 123,6 mii lei 
Procurarea maşinelor şi utilajelor – 158,0 mii lei, 

Procurarea materialelor de construţie – 35,4 mii lei,  

Procurarea materialilor de uz gospodăresc – 6,2 mii lei,     
Procurarea altor materiale – 8,2 mii lei. 

Reparație curentă – 20,7 mii lei. 

Stadionul sportiv 

La această instituţie s-au planificat mijloace în mărime de 326,4 
mii lei la planul precizat de 524,9 mii lei,s-au executat 510,5 mii lei,cu 

97,26 % faţă de planul precizat. 

Retribuirea muncii - 285,1 mii lei 
Construcții speciale în curs de execuție – 183,1 mii lei,(teren de 

minifotbal,fîntînă de apă)  

Reparația capitală a clădirii – 12,4 mii lei,  
Plata serviciilor – 28,1 mii lei, 

Procurarea combustibilului,carburanțelor – 1,7 mii lei,         

 

  Desfăşurarea activităţilor culturale,sportive şi pentru tineret 

 

Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor în oraşul Leova s-au 
preconizat mijloace în mărime de 200,5 mii lei, la planul precizat de 201,8 

mii lei, s-au executat – 184,7 mii lei. 

 „Educație timpurie” 
Pentru întreţinerea Grădiniţelor de copii, s-au preconizat mijloace 

în mărime de 9048,1 mii lei la planul precizat de 8382,9 mii lei, s-au 
executat 7882,2 mii lei s-au cu 94,03 % faţă de planul precizat. 

Retribuirea muncii – 5116,6 mii lei  

Plata serviciilor – 973,4 mii lei 
Procurarea produselor alimenare – 897,3 mii lei 

Lucrări de reparaţii curente în sumă de 166,8 mii lei.  

Procurarea materialeor de uz gospodăresc – 98,6 mii lei,  
Procurarea maşinelor şi utilajelor – 144,1 mii lei, 

Procurarea uneltelor şi sculelor,inventar  gospodăresc – 111,1 mii 

lei,  
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare – 2,0 mii lei, 
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Procurarea altor materiale – 84,3 mii lei 

Procurarea accesorilor de pat – 27,0 mii lei 
Procurarea materialelor de construcție – 40,6 mii lei. 

În oraş  fucţionează  2  grădiniţe cu 17  grupe  şi cu 265 copii in mediu. 

Copii cu vărsta cuprinsă de pînă la 3 ani au fost alimentaţi în sumă 
de 21.26 lei/zi,  norma fiind de 21,30 lei/zi. 

            Copii cu vărsta cuprinsă de la 3-7 ani au fost alimentaţi în sumă de 

26.11 lei/zi, , norma fiind de 26,25 lei/zi.  

SSttaaţţiiaa  ttiinneerriilloorr  nnaattuurraalliişşttii  
PPeennttrruu  îînnttrreeţţiinneerreeaa  SSttaaţţiieeii  ttiinneerriilloorr  nnaattuurraalliişşttii  ss--aauu  ppllaanniiffiiccaatt  

mmiijjllooaaccee  îînn  ssuummăă  ddee  550099,,55  mmiiii  lleeii  llaa  ppllaannuull  pprreecciizzaatt  ddee  ––  550099,,11  mmiiii  lleeii,,  ss--aauu  

eexxeeccuuttaatt  ––  550099,,00  mmiiii  lleeii  ss--aauu  ccuu  110000,,00%%  ffaaţţăă  ddee  ppllaannuull  pprreecciizzaatt..  

RReettrriibbuuiirreeaa  mmuunncciiii  ––  449977,,00  mmiiii  lleeii  

PPllaattaa  sseerrvviicciiiilloorr  ––  22,,33  mmiiii  lleeii,,  

PPrrooccuurraarreeaa  uunneelltteelloorr  şşii  ssccuulleelloorr,,iinnvveennttaarr    ggoossppooddăărreesscc--33,,88  mmiiii  lleeii  

PPrrooccuurraarreeaa  ccoommbbuussttiibbiilluulluuii,,ccaarrbbuurraannțții  ––  11,,99  mmiiii  lleeii  

CCaassaa  ddee  ccrreeaaţţiiee  

LLaa  aacceeaassttăă  iinnssttiittuuţţiiee  eexxttrraaşşccoollaarrăă  ss--aauu  ppllaanniiffiiccaatt  mmiijjllooaaccee  îînn  mmăărriimmee  

ddee  665588,,99  mmiiii  lleeii  llaa  ppllaannuull  pprreecciizzaatt  ddee  661111,,99  mmiiii  lleeii  ss--aauu  eexxeeccuuttaatt  661100,,11  mmiiii  

lleeii  ccuu  9999,,77  %%  ffaaţţăă  ddee  ppllaannuull  pprreecciizzaatt..  

RReettrriibbuuiirreeaa  mmuunncciiii  ––  446655,,44  mmiiii  lleeii  

                        PPrrooccuurraarreeaa  mmaatteerriiaalleelloorr  ddee  uuzz  ggoossppooddăărreesscc    --33,,55    mmiiii  lleeii,,    

                        PPrrooccuurraarreeaa  mmaatteerriiaalleelloorr  ddee  ccoonnssttrruuccţţiiee  ––  2266,,11  mmiiii  lleeii,,  

PPllaattaa  ssrrvviicciiiilloorr  ––  2288,,88  mmiiii  lleeii  

PPrrooccuurraarreeaa  aallttoorr  mmaatteerriiaall  ––  22,,22  mmiiii  lleeii..  

PPrrooccuurraarreeaa  aacccceessoorriilloorr  ddee  ppaatt--  33,,00  mmiiii  lleeii  

RReeppaarraațțiiee  ccaappiittaallăă  ––  4499,,99  mmiiii  lleeii  

PPrrooccuurraarreeaa  uunneelltteelloorr  şşii  ssccuulleelloorr,,iinnvveennttaarr    ggoossppooddăărreesscc--1144,,66  mmiiii  lleeii  

PPrrooccuurraarreeaa  mmaaşşiinneelloorr  şşii  uuttiillaajjeelloorr  ––  22,,44  mmiiii  lleeii..  

  

Protecţie a familiei şi a copiilor 

 

Cheltuielile pentru întreţinerea Centrului de zi ,,Speranţa,, s-au 
preconizat mijloace în mărime de 576,4 mii lei la planul precizat de  576,4 

mii lei, s-au executat pe perioada de gestiune 402,0 mii lei s-au 69,7 %. 

Retribiea muncii – 306,8 mii lei 
Plata serviciilor – 47,9 mii lei 

Procurarea produselor alimentare – 35,1 mii lei 

Procurarea mașinelor si utilajului – 1,2 mii lei, 
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Procurarea materialelor de uz gospodăresc – 2,5 mii lei                

Procurarea materialelor de construcție – 7,9 mii lei. 
 

Pentru întreţinerea Cantinei sociale s-au preconizat mijloace în 

mărime de 24,0 mii lei, s-au executat 21,0 mii lei.  

                PPeennttrruu  ssuussţţiinneerreeaa  ppeerrssooaanneelloorr  ccuu  mmeerriittee  ddeeoosseebbiittee  ffaaţţăă  ddee  ssttaatt    ss--aauu  

ppllaanniiffiiccaatt  șșii  eexxeeccuuttaatt  1144..33  mmiiii  lleeii..  

                      SSeerrvviicciiii  îînn  ddoommeenniiuull  eeccoonnoommiieeii  

  
SS--aauu  ppllaanniiffiiccaatt  11116644,,00  mmiiii  lleeii,,ss--aauu  eexxeeccuuttaatt  11224477,,22  mmiiii  lleeii  llaa  ppllaannuull  

pprreecciizzaatt  ddee  11998822,,88  mmiiii  lleeii,,  cceeeeaa  ccee  ccoonnssttiittuuee  6622,,99%%,,  șșii  aannuummee::                  

rreeppaarraaţţiiaa  ddrruummuurriilloorr..((pplloommbbaarreeaa  ssttrr..UUnniirriiii--224433,,77,,rreeppaarr..ccaappiittaallăă  

ssttrr..MM..EEmmiinneessccuu,,CC..PPrruutteeaannuu--991199,,66,,pprrooiieeccttuull  pp//uu  aassffaallttaarreeaa  ssttrr..ȘȘtteeffaann  cceell  

MMaarree--8833,,99))  
  

LLaa  ggrruuppaa  ,,,,DDeezzvvoollttaarreeaa  ccoommuunnaallăă  șșii  aammeennaajjaarree,,,,  ss--aauu  

ppllaanniiffiiccaatt  22553344,,00  mmiiii  lleeii  llaa  ppllaannuull  pprreecciizzaatt  ddee  44664466,,11  mmiiii  lleeii  ss--aauu  eexxeeccuuttaatt  

44559944,,88  mmiiii  lleeii  ccuu  9988,,99  %%  ffaaţţăă  ddee  ppllaannuull  pprreecciizzaatt..  

UUrrmmăăttooaarreellee  cchheellttuueellii  aauu  ffoosstt  eexxeeccuuttaattee::  

                                                                                    IIlluummiinnaarreeaa  ssttrrăăzziilloorr  

--  PPllaattaa  ppeennttrruu  eenneerrggiiaa  eelleeccttrriiccăă  ––111199,,33  mmiiii  lleeii,,  

--  CCoonnssttrruucc..  rreeţţeelleelloorr  ddee  iilluummiinnaatt  ssttrr..IInnddeeppeennddeennţţeeii--222255,,99mmiiii  lleeii  

--  PPrrooccuurraarreeaa  mmaatteerriiaalleeoorr    ppeennttrruu  iinnttrreețțiinneerreeaa  rreețțeelleelloorr––  4400,,22  mmiiii  

lleeii,,  

                                                      AAppaa  șșii  ccaannaalliizzaarreeaa  

--  CCoonnttrriibbuuţţiiaa  pp//uu  ccoonnssttrruucc..rreeţţeelleeii  ddee  ccaannaalliizzaarree--770000..00  mmiiii  lleeii  

--  EExxttiinnddeerreeaa  rreeţţeelleelloorr  ddee  aappeedduucctt  ssttrr..MM..SSaaddoovveeaannuu--66,,00  mmiiii  lleeii  

--  EExxttiinnddeerreeaa  rreeţţeelleelloorr  ddee  ccaannaalliizzaarree  ssttrr..GG..UUrreecchhee--6688,,00  mmiiii  lleeii  

--  RReeppaarraaţţiiaa  ccaappiittaallăă  aa  aappeedduuccttuulluuii  ssttrr..RRoozzaalliiaa  ––  3377,,00  mmiiii  lleeii  

--  RReeppaarraaţţiiaa  ccaappiittaallăă  aarreețțeelleeii  ddee  aappeedduucctt  șșii  ccaannaalliizzaarree  

ssttrr..IInnddeeppeennddeennțțeeii  1111((ssuubbssooll))  --3344,,55  mmiiii  lleeii  

                                          AAmmeennaajjaarreeaa  oorraașșuulluuii  

PPrreeggăăttiirreeaa  pprrooiieecctteelloorr    --  4400,,00  mmiiii  lleeii((  ccoonnssoolliiddaarreeaa  șșii  aammeennaajjaarreeaa  

mmaalluurrlloorr  ccaannaalluulluuii  ddee  ssccuurrggeerree  aa  aappeelloorr  pplluuvviiaallee))  

--  PPrreessttaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ccîîttrree  ÎÎ..MM..,,,,SSaalluubbrr  LLeeoovvaa,,,,  --    11005599,,00  mmiiii    

--  lleeii,,  

--  PPllaattaa  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneelloorr  aannggaajjaattee  llaa  lluuccrrăărrii  ppuubblliiccee  ––    116633,,77  mmiiii  

lleeii,,  

--  SSeerrvviicciiii  ddee  ttrraannssppoorrtt  ––  4466,,22  mmiiii  lleeii,,  
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--  LLuuccrrăărrii  ddee  mmaarrccaajj  aa  ssttrrăăzziilloorr  ddiinn  oorraaşş  ––113300,,44  mmiiii  lleeii  

--  CCoonnssttrruuccţţiiaa  ggaarrdduulluuii  cciimmiittiirruulluuii  oorrăăşşăănneesscc  ––  440000,,55  mmiiii  lleeii  

--  PPaavvaarreeaa    ppiieețțeeii  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree  ––  550077,,00  mmiiii  lleeii  

--  PPaavvaarreeaa  ttrroottuuaarruulluuii  ssttrr  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree  ––  116622,,44  mmiiii  lleeii  

--  CCoonnssttrruuccţţiiaa  bbaarriieerreelloorr  şşii  ccuuşşttiilloorr  pp//uu  aaddăăppoossttuull  ddee  ccîînnii  ––  4433,,33  mmiiii  

lleeii..  

--  PPrreessttaarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  aauuttoottuurrnn  ––  5522,,55  mmiiii  lleeii  

--  PPrrooccuurraarreeaa  mmaaşşiinneelloorr  şşii  uuttiillaajjeelloorr    ––  220022,,11  mmiiii  lleeii,,  

--  PPrrooccuurraarreeaa  mmiijjllooaacceelloorr  ddee  ttrraannssppoorrtt  ––  449911,,22  mmiiii  lleeii  

--  PPrrooccuurraarreeaa  ccoonnssttrruuccţţiiiilloorr  ssppeecciiaallee  ––  3300,,00  mmiiii  lleeii,,  

  
 Total datoriile creditoare  pe Primăria or. Leova la situaţia de 31 

decembrie 2020 constituie 1152,7 mii lei și anume:      

                 Salariu calculat p/u decembrie - 919,2 mii lei,    

                 Plata p/u servicii – 150,3 mii lei, 

                 Plata p/u produse alimentare – 71,6 mii lei 

                 Plata p/u materiale – 11,6 mii lei 

          Executarea bugetului oraşului s-a finalizat cu sold la contul bancar 

în sumă de 1168,3 mii lei. 

 

 

Primarul oraşului Leova                                   

 

Contabilul-şef        

 


	„Educație timpurie”

