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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: leovaprimăria@gmail.ru

04.10.2021

DECIZIA nr. 5.2

”Cu privire la executarea bugetului
primăriei oraşului Leova pe 6 luni
a anului 2021”

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 6 luni anul 2021,

Consiliul orăşenesc Leova a   D E C I S:

1. Se aprobă  raportul(anexa nr.1) privind executarea bugetului primăriei
oraşului Leova pe perioada de 6 luni a anului 2021.

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 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.5/2 din 09.202

Raportul narativ
privind executarea bugetului Primăriei oraşului Leova

pe 6 luni a anului 2021
I. Partea de venituri.

Partea de venituri a bugetului Primăriei oraşului Leova pe 6 luni anul 2021 a
fost executată în sumă de 13065,6 mii lei, faţă de planul precizat care a constituit
24481,4 mii lei, s-au la nivelul de 53,4 %. Neîndeplinirea planului precizat este de
11276,1,0 mii lei.

Structura executării bugetului Primăriei oraşului Leova dupa sursele
principale de venituri se caracterizează prin următorii indicători:

Denumirea Planul precizat
pe perioada de

gestiune
(mii lei)

Executat
(mii lei)

Nivelul
executării

(%)

Venituri de bază ,
inclusiv: 22487,8 12204,4 54,3
a) Impozite şi plăţile de bază 5548,0 3639,2 65,6

b) Veniturile proprii 1264,8 654,4 51,7

c) Taxele locale 1941,1 981,3 50,6
e) Transferuri primite: 13733,9 6929,5 50,5
- transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie

Generală (191231) 1230,8 738,5 60,0
- transferuri curente primitede la bugetul de stat cu
destinaţie specială (191211) 9267,4 5054,6 54,5
- transferuri curente primite cu destinaţie specială
între bufetul de stat și bugetele nivelul I (191213) 1691,8 761,3 45,0
- transferuri curente primite cu destinaţie specială
între bugetul de stat și bugetele nivelul I
(dezvoltarea drumurilor) 191216 1168,9 - -
- transferuri capitale primite cu destinație specială
între bugetul de stat și bugetele nivelul I (191220)
- transferuri capitale primite cu destinație specială
între instituțiile bugetare de stat și instituțiile
bugetelor locale de nivelul I (191420) 375,0 375,1 100
- transferuri curente primite cu destinație generală
(191239)
- transferuri capitale primite cu destinație generală
între bugetele locale de nivelul II și bugetele
nivelul în cadrul unei UAT (193141)
Mijloace colectate 1819,7 699,0 38,4

Granturi, sponsorizări, donaţii voluntare 173,9 162,1 93,2

Venituri total: 24481,4 13065,5 53,4
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În suma toală a veniturilor din cadrul bugetului Primăriei orașului Leova (pe
toate componentele), ponderea impozitelor şi plăţilor de bază constituie – 27,8%,
veniturile proprii – 5,%, taxele locale –7,5 %, transferurile de la bugetul de stat –
53,0 %, mijloace colectate – 5,3%, granturi şi sponsorizări – 1,2 %.

În comparaţie cu executarea anului precedent, veniturile totale au înregistrat
o creștere de 115,94%, s-au cu 1789,4 mii lei.

Modificările bugetului la partea de venituri în perioada 6 luni a anului 2021
în baza deciziilor Consiliului orăşenesc au constituit 578,6 mii lei, și anume:

- 12,7 mii lei la capitolul încasări de la arenda terenurilor cu altă destinație
decît cea agricolă.

- 28,0 mii lei la capitolul plata pentru locațiunea bunurilor proprietate
publică.
- 67,0 mii lei la capitolul donații voluntare pentru cheltuieli curente din
surse interne pentru instituții bugetare.
- 95,9 mii lei la capitolul donații voluntare pentru cheltuieli curente din
surse externe  pentru instituțiile bugetare.
- 375,0 mii lei la transferuri capitale cu destinație specială între instituțiile
bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I.

Planul iniţial Majorarea Planul precizat

23902,8 mii lei + 2386,9 mii lei = 24481,4 mii lei

II. Partea de cheltuieli.

Partea de cheltuieli a bugetului Primăriei oraşului Leova (pe toate
componentele) pe 6 luni anul 2021 a fost executată în sumă de 9940,4 mii lei, s-au
la nivelul de 39,2% faţă de planul precizat, care constituie 25368,5 mii lei.

Din suma totală de executare pe perioada de gestiune, cota Cheltuielilor
(200000) alcătuieşte 9199,1 mii lei s-au 92,5% , ponderea Activelor nefinanciare
(300000) alcătuieşte 7,5% şi constituie 741,3 mii lei.

Modificarea bugetului Primăriei la partea de cheltuieli în perioada de 6 luni
a. 2021 a constituit 1465,7 mii lei, conform deciziilor Consiliului orăşenesc:

(F1F3) (P1P2) (P3)
0111 0301 00005 216200 lei
0111 0301 00009 106500 lei
0169            0802             00020 -7000 lei
0169 0808 00059 0 lei
0169 5009 00023 - 494764 lei
0451 6402 00319 0 lei
0451 6402 00154 1042000 lei
0451 6402 00395 -360000 lei
0620 7502 00319 216800 lei
0620 7502 00333 338766 lei
0620 7502 00481 0 lei
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0630 7503 00319 0 lei
0630 7503 00337 259600 lei
0640 7505 00335 0 lei
0640 7505 00319 0 lei
0812 8602 00230 0 lei
0812 8602 00238 0 lei
0812 8602 00319 185550 lei
0812 8602 00355 0 lei
0820 8502 00224 0 lei
0812 8502 00234 138180 lei
0813 8603 00239 0 lei
0911 8802 00199 64000 lei
0922            8806             00203 74700 lei
0950 8814 00492 1901 lei
1099 9019 00307 0 lei
Modificarea bugetului  la partea de cheltuieli în perioada de 6 luni a. 2021 a

avut loc din contul majorării veniturilor descrise mai sus în sumă de 578,6 mii lei
și din contul redestribuirii soldului disponibil, format la 01.01.2021 în sumă de
887,1 mii lei.

Pe parcursul anului 2021 la utilizarea cheltuielilor de personal au avut loc
următoarele implimentări legislative:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258 din 16.12.2020 art.10
(aprobarea valorii de referință pentru anul 2021)

Executarea bugetului la partea de cheltuieli pe Programe, grupe funcţionale,
activităţi şi instituţii sînt caracterizate prin indicii reflectate mai jos.

1.Autorităţi legislative şi executive (O1)

Pe perioada a 6 luni, anul 2021 pentru acestă subgrupă au fost prevăzute
surse bugetare în sumă de 3595,5 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă de
1955,1 mii lei, s-au 54,4 % din prevederile planului precizat.

Cheltuielile pe aparatul primarului la (P3 00005)  pe perioada raportată au
constituit 1222,7 mii lei, faţă de suma precizată pentru perioada respectivă de
2318,4 mii lei, utilizarea fiind la nivel de 52,7%.

Numărul mediu a funcţionarilor pe perioada menţionată a alcătuit 11,08
unităţi din 12,0 unităţi prevăzute de Schema de încadrare pentru anul 2021.

Conform situaţiei din 01.07.2021 Aparatul primarului dispune de 2 locuri
vacante.

Cheltuielile de întreţinere a personalului serviciului de suport (P3 00009) au
constituit 732,4 mii lei în raport cu suma precizată de 1277,1 mii lei, utilizarea
fiind de 57,3%.

Numărul mediu de personal de deservire a clădirii administrative a constituit
10,53 unităţi faţă de 12 unităţi prevăzute de Schema de încadrare aprobată pentru
grupa nominalizată.
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2. Învăţămînt (O9)

Pentru această subgrupă, care cuprinde instituţiile preşcolare şi desfăşurarea
acţiunilor în domeniul instituţiilor şi măsuri privind lucrul extraşcolar cu copii,
pentru perioada de 6 luni a anului 2021 au fost aprobate mijloace în sumă de
10177,7 mii lei, inclusiv mijloace de bază 9472.7 mii lei, mijloace colectate 705,0
mii lei.

Planul precizat pe perioada de gestiune a fost executat la nivelul de 51,2%,
s-au 5283,1 mii lei.

Analiza executării cheltuielilor pe perioada de raportare pe instituţiile
preşcolare, şi extraşcolare este reflectată în următorul tabel:

Denumirea
Instituţiei

Cheltuieli totale
(mii lei)

Nivelul
de executare

(%%)

Deviere
(+,-)

mii leiPlanul
precizat

Executat

I Educaţie timpurie
(0911)inclusiv:

8818,3 4613,1 52,3 -4205,2

1 Grădiniţa „Albinuţa” 4290,4 2301,7 53,6 -1988,7
2 Grădiniţa „Romaniţa” 4527,9 2311,4 51,0 -2216,5

II Educaţie extraşcolare (0950) 1220,0 542,7 44,5 -677,3

1 Casa de creaţie 590,2 268,2 45,4 -322,0
2 Staţia tinerilor naturalişti 536,2 274,5 51,2 -261,7
3 Tabăra de odihnă „Andrieş” 93,6 - - -93,6

III Învățămînt liceal
1 Liceul Teoretic C. Spataru 280,0 127,3 45,5 -152.7

Total învăţămînt: 10318,3 5283,1 51,2 -5035,2

Pe parcursul perioadei de raportare bugetul iniţial, care a constituit 10177,7
mii lei a fost modificat conform deciziilor Consiliului orăşenesc prin majorarea
alocațiilor planificate cu 140,6 mii lei.

3. Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă (08)

Pentru întreţinerea instituţiilor şi activităţilor din subgrupa „Cultură, sportul,
tineret şi odihnă” pe perioada de raportare în bugetul primăriei a fost planificată
suma de 4320,6 mii lei. Cheltuielile s-au cifrat la 1997,6 mii lei, s-au 46,2 la sută
faţă de planul precizat.

Pe subprograma „Sport” planul precizat, care a constituit 2052,4 mii lei a
fost îndeplinit la 45,2%, suma bugetului executat a alcătuit 927,2 mii lei.
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Pe subprograma „Tineret” pentru perioada de 6 luni,anul 2021 au fost
preconizate surse de 10,5 mii lei, executarea a alcătuit 0,7 mii lei.

Pentru subprogramul „Dezvoltarea culturii” s-a planificat 2257,7 mii lei,
executarea a constituit 1069,7 mii lei, s-au 47,4%.

Îndeplinirea bugetului pe instituţii şi activităţi din cadrul domeniului este
reflectată în tabelul următor:

Denumirea
instituţiei şi
activităţilor P3

Plan
precizat
(mii lei)

Executat
(mii lei)

Devieri

(mii lei)
+,-

%%

Subprogram 8602 2052,4 927,2 -1125,2 45,2

Activităţi sportive 00230 10,0 - -10,0 0,0
Şcoala sportivă 00238 1691,8 761,3 -930,5 45,0
Stadionul sportiv 00355 350,6 165,9 -184,7 47,3

Subprogram 8603 10,5 0,7 -9,8 6,7
Activităţi pentru tineret 00239 10,5 0,7 -9,8 6,7

Subprogram 8502 2257,7 1069,7 -1188,0 47,4
Alte activităţi culturale 00224 147,0 30,7 -116,3 20,9
Biblioteca 00231 117,7 61,0 -56,7 51,8
Casa de cultură 00234 1993,0 978,0 -1015,0 49,0
Total 4320,6 1997,6 -2323,0 46,2

4. „Protecţia socială” (10)

Planul precizat pe subpogram „Protecţia socială” a constituit 617,3 mii lei,
executat 266,6 mii lei, s-au 43,2 % faţă de planul precizat , din care:

- pe subprogramul (P1P2  9006) „Protecţia a familiei și a copiilor” planul
preconizat a fost îndeplinit la 44,5%;

- pe subprogramul (P1P2  9012) „Protecţia socială în cazuri
excepţionale”planul preconizat a fost îndeplinit la 0,0%;

- pe subprogramul (P1P2  9019) „Protecţia socială a unor categorii de
cetăţeni” alocaţiile precizate au fost îndeplinite la 42,4%.

Îndeplinirea bugetului pe ctivităţi din cadrul domeniului este reflectată în
tabelul următor:

Denumirea
instituţiei şi
activităţilor P3

Plan
precizat
(mii lei)

Executat
(mii lei)

Devieri

(mii lei)
+,-

%%

Subprogram 9006 543,3 242,0 -301,4 44,5

Centrul de zi ,,Speranța” 00282 543,3 242,0 -301,3 44,5

Subprogram 9012 16,0 - - -
Susţinerea persoanelor cu
merite deosebite 00305 16,0 - - -
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Subprogram 9019 58,0 24,6 -33,4 42,4
Serviciile cantinelor sociale 00300 36,0 18,0 -18,0 50,0
Protecţia socială suplimentară
invalizilor de război, particip.
la cel de al II război mondial 00307 22,0 6,6 -15,4 30,
Total 617,3 266,6 -350,7 43,2

5. „Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale” (06)

În bugetul precizat pe anului 2021 la întreţinerea obiectivelor comunale au
fost prevăzute mijloace în sumă de 4646,1 mii lei. Suma cheltuielilor a constituit
4594,8 mii lei, planul precizat fiind utilizat la nivel de 98,9%.

7502 la „Amenajarea oraşului”a fost aprobat un buget de 2541,2 mii lei, s-a
executat 1863,3 din planul precizat de 3096,7 mii lei, nivelul de îndeplinire a
planului alcătuieşte 60,2%. Modificarea bugetului la aceasta activitate la partea de
cheltuieli în perioada de 6 luni a. 2021 a constituit 555,5 mii lei, conform deciziilor
Consiliului orăşenesc:

100,0 mii lei - 281900 (Cheltueli curente neatribuite la alte articole)
28,4 mii lei - 314110 (Procurarea mașinilor și utilajelor)
145,0 mii lei – 315110 (Procurarea mijloacelor de transport)
29,0 mii lei - 316110 (Procuarea uneltelor și sculelor)

216,8 mii lei – 319240 (Pregătirea proiectelor)
36,3 mii lei – 339110 (Procurarea altor materiale)

7503 la ,,Aprovizionare cu apă și canalizare”s-au preconizat 1029,9 mii lei,
s-au executat 270,6 mii lei.

Modificarea bugetului la aceasta activitate la partea de cheltuieli în
perioada de 6 luni a. 2021 a constituit 259,6 mii lei, conform deciziilor  Consiliului
orăşenesc:

259,6 mii lei – 282900 (Cheltueli capitle neatribuite la alte categorii)
7505 la „Iluminarea stradală” a fost aprobat şi precizat planul de 469,0 mii

lei, s-a executat în sumă de 245,9 mii lei, cea ce constitue 52.4% faţă de volumul
preconizat.

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate următoarele
investiții:

Pavarea trotuarelor din oraș 304,1 mii lei
Extinderea rețelelor electrice 82,6 mii lei
Elaborarea proiectelor 179,5 mii lei

Total 566,2 mii lei

6. „Mijloace colectate” Sursa 297

În anul 2021 a fost prevăzută colectarea mijloacelor de la prestarea serviciilor
cu plată, locațiunea patrimoniului public și primirea veniturilor sub formă de
donații în sumă de 789,5 mii lei.
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Executarea bugetului la partea de venituri pe mijloace colectate a înregistrat
suma de 303,2 mii lei, s-au 38,4% şi este caracterizată în tabele de mai jos:

art. 142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată
Denumirea
instituţiei P3

Plan
precizat
(mii lei)

Executat
(mii lei)

Devieri

(mii lei) %%

Grădiniţa „Albinuţa” 00199 301,8 140,2 -161,6 46,4
Grădiniţa „Romaniţa” 00199 342,1 166,1 -176,0 48,6
Total educaţie timpurie 643,9 306,3 -337,6 47,6
Tabara de odihnă „Andrieş” 00211 9,5 - -9,5 -
Total educaţie extraşcolară 9,5 - -9,5 -
Aparatul primarului 00005 21,0 12,3 -8,7 58,6
Aprovizionarea cu apă 00337 465,0 62,6 -402,4 13,5
Stadionul sportiv 00355 9,0 4,7 -4,3 52,2
Casa de cultură 00234 2,0 0,7 -1,3 35,0

Total 497,0 80,3 -416,7 16,2

art. 142320 Plata p/u locaţiunea patrimoniului public
Denumirea
instituţiei P3

Plan
precizat
(mii lei)

Executat
(mii lei)

Devieri

(mii lei) %%

Staţia tinerilor naturalişti 00209 1,0 - -1,0 -
Grădinița nr.1 00199 64,6 45,4 -19,2 70,3
Grădinița nr.2 14,0 - -14,0 -
Aparatul primarului 00005 21,0 6,3 -14,7 30,0
Casa de cultură 00234 18,0 9,1 -8,9 50,6

Total 118,6 60,8 -57,8 51,3

Donaţii voluntare
Denumirea
instituţiei P3

Plan
precizat
(mii lei)

Executat
(mii lei)

Devieri

(mii lei) %%

Aparatul primarului 144124 76,2 74,5 -1,7 97,8
Aparatul primarului 144114 67,0 - -67,0 -
Activităţi culturale 00224 144114 10,0 66,9 +56,9 669,0
Dezvoltarea și amenajarea 144124 20,7 20,7 - 100,0

Total 173,9 162,1 -11,8 93,2

Cerinţe la descrierea informaţiei din bilanţul contabil
Descrierea informaţiei din bilanţul contabil ete efectuată în baza analizei

indicatorilor din rapoartele financiare:
1) Mijloacele fixe la inceputul perioadei de gestiune  valorau 130586.3 mii lei, iar
la sfirșitul perioadei de gestiune se majoreaza valoarea cu 3100.3 mii lei , astfel
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valoarea totala a mijloacelor fixe constitue 133686.6 mii lei. Majorarea valorii
mijloacelor fixe se datoreaza intrărilor  si anume:

- Procurări , in suma de 1451,1 mii lei;
- Întrărilor cu titlu gratuit, în sumă de 136.9 mii lei.
- Din contul reparațiilor capitale, în sumă de 160.5 mii lei
- În urma inventarierii contului contabil 415 au fost majorate fondurile fixe în

sumă de 1879,9 mii lei.
Eșiri de mijloace fixe s-au înregistrat în sumă de 528.2 mii lei, în rezultatul

transmiterii mijloacelor fixe  către ÎM Salubr Leova (mijloace de transport).

Stocurile de materiale circulante la începutul perioadei de gestiune erau
înregistrate în  valoare de 1291.0 mii lei, iar la sfirșitul perioadei soldul total
constitue 1222.1 mii lei, observindu-se o descrestere de 68.9 mii lei. Cea mai mare
descreștere a avut loc la contul contabil 336 în sumă de 64,3 mii lei, în rezultatul
casării materialelor de uz gospodăresc.Au fost transmise materiale către ÎM Salubr
Leova în sumă de 2,6 mii lei.

b) Pe perioada de gestiune investiţii capitale în active în curs de execuţie au
fost realizate în sumă de 566,2 mii lei. Soldul contului 319 la sfîrșitul perioadei de
gestiune constitue 5051.3 mii lei,astfel fiind nefinisate  obiecte, care sunt in curs de
excuție:

- Construcția cimitirului – 1539,3 mii lei.
- Consolidarea și amenajarea malurilor canalului de scurgere a apelor

pluviale din or.Leova – 2945,8 mii lei.
- Construcția rețelelor de iluminat stradal – 82.6 mii lei
- Pavarea trotuarelor în oraș – 304.1 mii lei
- Proiectul complexului turistic – 179.5 mii lei

2) Mijloacele băneşti la inceputul perioadei au fost în sumă de 1204.3 mii lei,
iar la sfîrșitul perioadei în sumă de 4314.3 mii lei, inclusiv de la vînzarea
terenurilor 1985,1 mii lei.

Mijloacele temporar intrate în posesia APL la sfîrșitul perioadei constitue
20.0 mii lei și se datorează garanțiilor bancare achitate în urma licitațiilor pentru
procurarea produselor alimetare pentru anul 2021;

Mijloace plasate în depozite nu sunt;

3) Veniturile efective ale primariei pentru perioada de raportare constitue
17176.3 mii lei, iar cheltuelile bugetare sint inregistrate in suma de 12570.5
mii lei. Rezultatul financiar al anului curent  constitue 4605.8 mii lei.
a) La inceputul anului soldul contului 415 constitue 72753,6 mii lei, iar la

sfirșitul anului constitue 69078.2 mii lei.Modificarea soldului se datorează faptului,
că au fost transmise mijloace fixe către ÎM Salubr Leova,în sumă de 530.8 mii
lei.La acest cont au mai fost inregistrate corectări a rezultatului anilor precedenți în
sumă de 2326.3 mii lei în urma inventarierii soldurilor pe Crtea Mare.



10

4) Credite bugetare pe perioada de gestiune nu au fost acordate;
5) Împrumuturi bugetare nu au fost acordate ;
6) Primaria or.Leova pe perioada de raportare a achitat  creditul BERD către

Ministerul Finanțelor în sumă de 426.1 mii lei, destinat rețelelor de alimentare cu
apă și canalizare în RM.Datoria privind acest împrumut la data de 30.06.2021
constitue 10956.2 mii lei;

7) Neajunsuri, delapidări nu s-au înregistrat;

Descifrarea creanțelor și datoriilor
la situația de la 30 Iunie 2021

N/
o

Denumirea agentului
economic

Data
înregistrării
creanței/dato

riei

Codul
economic

K=6

Creanțe
DT Datorii KT

1 ICS PREMIER ENERGY 222110 1139,83 8625,12
2 SA Moldovagaz 222120 43152,58
3 ÎM Salubr 222190 1513,00
4 SRL StarNet 222210 121,34
5 II Iurcomauto Ungureanu 222290 1438,98
6 IP ASP 222990 1600
7 SRL Vestland

281900
1099,00

8 SRL Lucoil-Moldova 331110 5886,99
SRL Dotario 331110 4385,07

9 SC MM Comert 336100 5439,45
10 SC MM Comert 337110 256,00
11 SRL Slavena Lux 333110 9888,62
12 SA IUGENTRANS 333110 4728,04

SA Fabrica de unt Florești 333110 10987,55
13 SRL AlimTotal 333110 7760,29
14 SRL Virticusi Gruup 333110 16500,00
15 CC Universcoop 333110 1052,00

339110 63,00
16 Retribuirea muncii 211180 1023341,41
17 Contributii si prime de

asigurare obligatorie
212100 296769,07

18 Incasarea de la prestarea
serviciilor cu plata

142310 27983.01

TOTAL : 73875,42 1399854.93

III. „Reţea, state şi contingente”
1. Reţea.

Conform situaţiei  30.06.2021 în cadrul Primăriei funcţionează 10 instituţii:
Aparatul primarului, 2 instituţii preşcolare, 2 instituţii extraşcolare, 1 bibiliotecă, 1
şcoală sportivă, 1 stadion, casa de cultură și centrul pentru copilul aflat în
dificultate ,,Speranța”din care:

Grupa O1 „Executivul şi serviciile de suport”
Aparatul primarului
Grupa O9 „Învăţămînt”
Grădiniţa „Albinuţa”
Grădiniţa „Romaniţa”
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Casa de creaţie
Staţia tinerilor naturalisti
Grupa O8 „Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă”
Biblioteca „Roza Moldovei”
Şcoala sportivă
Stadionul sportiv
Casa de cultură
Grupa O9 ,,Protecție socială”
Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate ,,Speranța”
a) Educaţie timpurie:

Structura organizatorică al acestor instituţii este caracterizată prin următorii
indicători formaţi la sfîrșitul perioadei în raport, reflectate în tabel:

Denumirea
instituţiei

R
eg

im
ul

 d
e

lu
cr

u

Numărul
grupelor

Total
copii

inclusi conform vîrstei

pînă la 3 ani de la 3-5
ani

de la 5-7
ani

inclusiv:

grupe
pregătitoare

Grădiniţa nr. 1 9 ore 8 129 12 65 52 27
Grădiniţa nr. 2 9 ore 9 151 12 64 75 24
Total: x 17 280 24 129 127 51

Frecvenţă copiilor pe perioada a 6 luni a alcătuit 34462 zile/copil faţă de
37548 planificat inițial. Frecvenţa medie lunară în instituţiile preşcolare a constituit
280 copii, faţă de 298 prevăzuți în plan.Frecvența copiilor în grădinițe sa realizat la
nivel de 91,8% pe perioada de raportare.

Alimentaţia zilnică a unui copil a alcătuit 22,62 lei faţă de 23,78 lei conform
normelor stabilite.

b) Instituţii extraşcolare
Casa de creaţie 12grupe 160copii
Staţia tînărului naturalist 10 grupe 150 copii
Total extraşcolare 12 grupe 310 copii

c) Instituţii sportive
Şcoala sportivă 15 grupe 225 copii
d) Cultura
Casa de cultură 4 Colective Model:

Colectivul artistic folcloric ,,Baștinașii”
Ansamblul de muzică și dans popular ,,Pruteanca”

Orchestra de fanfarî
Formația folclorică de copii ,,Opincuța”

În cadrul Casei de cultură evaluiază și 4 colective fără titlu model:
- Cenaclului literal ,,Luceafărul” 12 copii
- Teatrul de copii amatori ,,Scăpărici” 12 copii
- Clubul de dans ,,Creativ” 80 copii
- Cercul pentru copii amatori ,,Măini didace” 11 copii
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e) Protecția socială
Numărul beneficiarilor 20 copii

2. Statele şi remunerarea muncii.
Numărul de personal în mediu realizat pe perioada de 6 luni a anului 2021

alcătuieşte 157,68 de unităţi faţă de 172,71 unităţi prevăzute în buget.
Învăţămînt:
Educaţie timpurie
Numărul unităţilor în state în mediu pe perioada raportării înregistrează 66,61

unităţi, faţă de 73,7 unităţi prevăzute în buget, contingentul de personal fiind 63
persoane.

Numărul unităţilor vacante înregistrate la 30.06.2021 este de 7,09 unitîţi,
inclusiv: la Grădiniţa nr. 1- 5,67 unităţi, Grădiniţa nr. 2 – 1,42 unităţi.

Salariul mediu lunar în instituţiile menţionate pe perioada de gestiune
alcătuieşte 5703 lei.

Educaţie extraşcolară
Numărul unităţilor în state în mediu pe perioada raportată înregistrează 13,39

unităţi, faţă de 14,48 unităţi prevăzute în buget, contingentul de personal fiind 17
persoane.

Numărul unităţilor vacante înregistrate la 30.06.2021 este de 1,09 unitîţi,
inclusiv: la Casa de creaţie – 0,42 unităţi, Staţia tînărului naturalist – 0,67 unităţi.

Salariul mediu lunar în instituţiile menţionate pe perioada de gestiune
alcătuieşte 4107 lei.

b) Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă:
Servicii de biblioteci
Numărul unităţilor în state este de 1,5 unităţi, mediu realizat este 1,5 unităţi.

Contingentul de personal fiind de 2 persoane.
Salariul mediu lunar a însumat 3227 lei.

Casa de cultură
Numărul unităţilor în state în mediu pe perioada de raportare este de 22,41

unităţi, faţă de 23,5 prevăzute în buget, contingentul de personal fiind 20 persoane.
Numărul unităţilor vacante la 30.06.2021 este de 1.09 unităţi.
Salariul mediu lunar în acest domeniu alcătuieşte 5611 lei.
Activităţi şcolilor sportive
Numărul unităţilor în state în mediu pe an este de 16,09 unităţi, faţă de 18,78

prevăzute în buget, contingentul de personal fiind 17 persoane.
Numărul unităţilor vacante la 30.06.2021 este de 2,69 unităţi.
Salariul mediu lunar în acest domeniu alcătuieşte 6320 lei.
Întreţinerea stadioanelor
Numărul unitîţilor în state în mediu  s-a realizat la 6,0 unităţi, contingentul de

personal fiind de 6 persoane.
Salariul mediu lunar a personalului din acestă grupă funcţională a alcătuit

3003 lei.
c) Protecția socială
Centru de zi pentru copilul aflat în dificultate ,,Sparanța”
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Numărul unitîţilor în state în mediu  s-a realizat la 5,57 unităţi, contingentul
de personal fiind de 6 persoane.

Salariul mediu lunar a personalului din acestă grupă funcţională a alcătuit
4184 lei.

d) Executivul şi serviciile de suport
Aparatul primarului
Numărul unităţilor în state în mediu pe perioada de raportare s-a realizat la

15,58 unităţi faţă de 16,5 prevăzute de buget, contingentul de personal fiind de 14
persoane. Numărul unităţilor vacante înregistrate la data de 30.06.2021 este de 2,0
unitîţi.

Serviciul de suport
Numărul unităţilor în state în mediu pe perioaa raportată a înregistrat 10,53

unităţi faţă de 12 unităţi prevăzute de buget. Salariul mediu lunar a constituit 3684
lei.

Primarul oraşului Leova A. Bujorean

Contabil-șef M. Manalachi


