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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 

                                                   
 18.02.2022 

DECIZIA  nr.1.2  

„Cu privire la executarea 

bugetului primăriei or. Leova 

pe anul 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 anul 2021, 

 

                 Consiliul orăşenesc Leova a   D E C I S: 

 

1. Se ia act  raportul privind executarea bugetului primăriei oraşului Leova 

pe anul 2021 la venituri în sumă de 27696,6 mii lei, cheltueli efective în sumă de 

25572,5 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 pune în sarcina serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale 

să selecteze persoanele fizice cu restanţe la 01.03.2022 şi să fie îndreptate 

organelor competente. 

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

(M. Manalachi).  

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI     

        „contrasemnat”                                                    

SECRETAR AL CONSILIULUI                           G.ŞCEDROVA 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Anexa nr.1 

                                                                               la decizia nr. 1.2 din 18.02.2022 

 

 

 
Raportul narativ 

privind executarea bugetului Primăriei oraşului Leova 

pe anul 2021 

 

I. Partea de venituri. 

 

 Partea de venituri a bugetul Primăriei oraşului Leova pe anul 2021 a fost executată în 

sumă de 27696,6 mii lei, faţă de planul precizat care a constituit 25587,4 mii lei, s-au la nivelul 

de 108,2 %. Creșterea veniturilor este de 2109,2 mii lei,datorită impozitului pe venit. 

          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: 

24127,7 26452,4  

a) Impozite şi plăţile de bază 

 

6812,8 9586,5 140,7 

b) Veniturile proprii 608,5 515,3 84,8 

c) Taxele locale 2361,1 2204,5 93,4 

e) Transferuri primite: 14345,3 14146,1 98,6 

-  transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie 

    Generală (191231) 

1230,8 1230,8 100 

 - transferuri curente primitede la bugetul de stat cu 

destinaţie specială (191211) 

9316,2 9310,3 99,9 

 -  transferuri curente primite cu destinaţie specială 

între bufetul de stat și bugetele nivelul I (191213) 

1691,8 1686,0 

 

99,7 

 - transferuri curente primite cu destinaţie specială 

între bugetul de stat și bugetele nivelul I 

(dezvoltarea drumurilor) 191216 

 

1168,9 1168,9 

 

100 

 

- 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) 

 

 

937,6 750,1 

 

80 

 

- transferuri curente primite cu destinație generală 

(191239) 

   

- transferuri capitale primite cu destinație generală 

între bugetele locale de nivelul II și bugetele 
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nivelul în cadrul unei UAT (193141) 

Mijloace colectate 1285,8 1082,1 84,2 

Granturi, sponsorizări, donaţii voluntare 

 

173,9 162,1 93,2 

    

Venituri total: 25587,4 27696,6 108,2 

 

  

 În suma toală a veniturilor din cadrul bugetului Primăriei orașului Leova (pe toate 

componentele), ponderea impozitelor şi plăţilor de bază constituie – 34,6%, veniturile proprii – 

1,9%, taxele locale – 8,0 %, transferurile de la bugetul de stat – 51,1 %, mijloace colectate – 

3,9%, granturi şi sponsorizări – 0,6 %. 

 În comparaţie cu executarea anului precedent, veniturile totale au înregistrat creștere  de 

117,1%, s-au cu 4037,1 mii lei. Totodată, pe venituri de bază s-a înregisrat creştere de 2629,5 

mii lei, venituri proprii +82,6 mii lei,taxe locale +557,0 mii lei,transferuri +693,9 mii 

lei,mijloace colectate +105,3 mii lei. 

 La situaţia din 01.01.2022 nu au fost asigurate îndepliniri la 13 articole în suma totală de 

654,5 mii lei, şi anume: 

 Denumirea sursei :     Nivelul executării                Devieri  mii lei  

         (%)       ( +, -) 

  

 art. 113210 imp.imobiliar  88,3   - 16,8 

 art. 113230 imp.imobiliar  85,4   - 24,2    

 art. 114411 taxa de piață   82,7   - 16,7  

 art. 114412 amenaj.teritoriu           99,4   - 1,0    

 art. 114415 dispoz.publicitare  59,8   - 26,4 

 art. 114418 unit.comerciale           96,4                       - 50,7 

 art. 114426   taxa salubrizare              62,3                       - 158,5 

 art. 141143   dobînzi                           42,6                       - 71,7 

 art. 141522  arenda terenurilor            80,5                       - 68,7                                                               

 art. 142310 serv.cu plată(canalizarea) 82,6                       - 200,6 

 art. 142320 plata p/u locațiune            93,9                       - 7,5 

 art. 144114 donații,surse interne 86,9            - 10,0 

 art. 144124 donații,surse externe 98,2      -1,7  

 Modificările bugetului la partea de venituri în perioada anului 2021 în baza deciziilor 

Consiliului orăşenesc au constituit: 

 La majorarea veniturilor 1684,6 mii lei: 

-   420,0 mii lei la capitolul taxa de salubrizare. 

-   67,0 mii lei la capitolul donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne  

pentru instituțiile bugetare. 

-   95,9 mii lei la capitolul donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 

pentru instituții bugetare. 

-   48,8 mii lei la capitolul transferuri curente cu destinație specială. (învățămînt) 

-   10,0 mii lei din plata pentru certificate de urbanizm. 

 -   937,6 mii lei la transferuri capitale cu destinație specială între instituțiile bugetului de 

stat ți instituțiile bugetelor locale de nivelul I.(AIPA) 

 -   32,6 mii lei din plata p/u locațiunea bunurilor proprietate publică. 

 -   72,7 mii lei din arenda terenurilor cu altă destinație,decît cea agricolă. 

 

    Planul iniţial  Majorarea          Planul precizat      

  23902,8 mii lei + 1684,6 mii lei = 25587,4 mii lei 
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II. Partea de cheltuieli.  

 Partea de cheltuieli a bugetului Primăriei oraşului Leova (pe toate componentele) pe anul 

2021 a fost executată în sumă de 25572,5 mii lei, s-au la nivelul de 95,5% faţă de planul precizat, 

care constituie 26765,1 mii lei. Din suma totală de executare a bugetului pe anul 2021, cota 

Cheltuielilor (200000) alcătuieşte  19259,0 mii lei s-au 75,3% , ponderea Activelor 

nefinanciare (300000) alcătuieşte 24,7% şi constituie 6313,5 mii lei. 

 Modificarea bugetului Primăriei la partea de cheltuieli în perioada a. 2021 a constituit 

2862,3 mii lei,înclusiv din vînzarea terenurilor-1594.1 mii lei și vinzarea apartamentelor-9,4 mii 

lei, conform deciziilor  Consiliului orăşenesc: 

 (F1F3)     

 0111  Aparatul primarului                585040 lei     

 0169  Acțiuni generale            - 2098826 lei 

 1070  Protecția socială                            10000 lei 

 0451  Gospodăria drumurilor             1697350 lei 

 0620  Dezvoltarea comunală și amen.oraș. 1572016 lei  

 0630  Aprovizionarea cu apă și canaliz.         679345 lei   

0640  Iluminarea străzilor             -98000 lei 

 0812  Servicii de sport și cultură fizică        -5432 lei            

 0820  Servicii în domeniul culturii       -38549 lei 

 1040  Protecție familiei și copilului          2636 lei 

0922  Învățămînt liceal                     -51650 lei 

 0911  Educație timpurie                601905 lei 

 0950  Învățămînt nedefinit după nivel               6485 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) 

          - Legea nr.175 din 19.12.2019 cu modificările ulterioare pentru modificarea Legii nr. 

270/2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar. 

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 anului 2021 pentru acestă subgrupă au fost prevăzute surse bugetare în sumă de 

3857,8 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă de 3754,3 mii lei, s-au 97,3 % din 

prevederile planului precizat.  

 Cheltuielile pe aparatul primarului la (P3 00005)  pe anului 2021 au constituit 2435,0 mii 

lei, faţă de suma precizată pentru perioada respectivă de 2505,8 mii lei, utilizarea fiind la nivelul 

de 97,2%. 

 Numărul mediu a funcţionarilor pe perioada menţionată a alcătuit 11,3 unităţi din 12,0 

unităţi prevăzuţi de Schema de încadrare pentru anul 2021.  

 Conform situaţiei din 01.01.2022 Aparatul primarului dispune de un loc vacant.  

Cheltuielile de întreţinere a personalului serviciului de suport (P3 00009) au constituit 

1319,3 mii lei în raport cu suma precizată de 1352,0 mii lei, utilizarea fiind de 97,6%.  

 Numărul mediu de personal de deservire a clădirii administrative a constituit 10,12 unităţi 

faţă de 12 unităţi prevăzute de Schema de încadrare aprobată pentru grupa nominalizată. Două  

unități vacante la datade 01.01.2022. 

2. Învăţămînt (O9) 

  Pentru această subgrupă, care cuprinde instituţiile preşcolare şi desfăşurarea 

acţiunilor în domeniul instituţiilor şi măsuri privind lucrul extraşcolar cu copii, pentru anul 2021 
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au fost aprobate mijloace în sumă de 10736,3 mii lei, inclusiv mijloace de bază 9998.7 mii lei, 

mijloace colectate 737,6 mii lei. 

 Planul precizat pe perioada de gestiune a fost executat la nivelul de 96,3%, s-au 10342,2 

mii lei. 

 Analiza executării cheltuielilor pe anul 2021 pe instituţiile preşcolare, şi extraşcolare este 

reflectată în următorul tabel: 

 

 

 

 

Denumirea 

Instituţiei 

Cheltuieli totale 

(mii lei) 

Nivelul 

de executare 

(%%) 

Deviere 

(+,-) 

mii lei 

 

 

Planul 

precizat 

Executat 

 

I 

 

Educaţie timpurie (0911) 

 

9358,1 

 

9071,8 
 

96,9 

 

-286,3 

1 Grădiniţa „Albinuţa” 4365,6 4246,0 97,3 -119,6 

2 Grădiniţa „Romaniţa” 4992,5 4825,8 96,7 -166,7 

 

II 

 

Educaţie extraşcolare (0950) 

 

1224,6 

 

1116,8 

 

91,2 

 

-107,8 

 

1 

 

Casa de creaţie 

 

588,0 

 

581,4 

 

98,9 

 

-6,6 

2 Staţia tinerilor naturalişti 543,0 535,4 98,6 -7,6 

3 Tabăra de odihnă „Andrieş” 93,6 - - -93,6 

III Învățămînt liceal     

1 Liceul Teoretic C. Spataru 153,6 153,6 100,0 - 

 Total învăţămînt: 10736,3 10342,2 96,3 -394,1 

 

       Pe parcursul anului 2021 bugetul iniţial, care a constituit 10177,7 mii lei a fost modificat 

conform deciziilor Consiliului orăşenesc prin  majorarea alocațiilor planificate cu suma de 558,6 

mii lei. 

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

 Pentru întreţinerea instituţiilor şi activităţilor din subgrupa „Cultură, sportul, tineret şi 

odihnă” pe  anului 2021 în bugetul primăriei a fost planificată suma de 4276,6 mii lei. 

Cheltuielile s-au cifrat la 4178,8 mii lei, s-au 97,7 la sută faţă de planul precizat. 

 Pe subprograma „Sport” planul precizat, care a constituit 2047,0 mii lei a fost îndeplinit 

la 99,6%, suma bugetului executat a alcătuit 2038,3 mii lei. 

 Pe subprograma „Tineret” pentru anul 2020 au fost preconizate surse de 10,5 mii lei, 

executarea a alcătuit 1,0 mii lei. 

 Pentru subprogramul „Dezvoltarea culturii” s-a planificat 2219,1 mii lei, executarea a 

constituit 2139,5 mii lei, s-au 96,4%. 

 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 
 

 
2047,0 2038,3 -8,7 99,6 

Activităţi sportive 00230 7,0 7,0 - 100,0 

Şcoala sportivă 00238 1691,8 1688,3 -3,5 99,8 
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Stadionul sportiv 00355 348,2 343,0 -5,2 98,5 

Subprogram 8603  10,5 1,0 -9,5 9,5 

Activităţi pentru tineret 00239 10,5 1,0 -9,5 9,5 

Subprogram 8502  2219,1 2139,5 -79,6 96,4 

Alte activităţi culturale 00224 147,0 99,2 -47,8 67,5 

Biblioteca 00231 106,2 106,1 -0,1 99,9 

Casa de cultură 00234 1965,9 1934,2 -31,7 98,4 

Total  4276,6 4178,8 -97,8 97,7 

 

4. „Protecţia socială” (10) 

 Planul precizat pe subpogram „Protecţia socială” a constituit 629,9 mii lei, executat 573,4 

mii lei, s-au 91,0 % faţă de planul precizat , din care: 

 - pe subprogramul (P1P2  9006) „Protecţia a familiei și a copiilor” planul preconizat a 

fost îndeplinit la 92,9%; 

 - pe subprogramul (P1P2  9012) „Protecţia socială în cazuri excepţionale”planul 

preconizat a fost îndeplinit la 93,5%; 

 - pe subprogramul (P1P2  9019) „Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni” alocaţiile 

precizate au fost îndeplinite la 72,2%. 

 Îndeplinirea bugetului pe 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 9006 
 

 
545,9 507,2 -38,7 92,9 

Centrul de zi ,,Speranța” 00282 545,9 507,2 -38,7 92,9 

Subprogram 9012 
 

 
26,0 24,3 -1,7 93,5 

Susţinerea persoanelor cu 

merite deosebite 

 

00305 

 

26,0 

 

24,3 

 

-1,7 

 

93,5 

Subprogram 9019  58,0 41,9 -16,1 72,2 

Serviciile cantinelor sociale 00300 36,0 36,0 - 100,0 

Protecţia socială suplimentară 

invalizilor de război, particip. 

la cel de al II război mondial 

 

 

00307 

 

 

22,0 

 

 

5,9 

 

 

-16,1 

 

 

26,8 

Total  629,9 573,4 -56,5 91,0 

 

 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 5933,8 mii lei. Suma cheltuielilor executate a constituit 5743,4 mii lei, 

planul precizat fiind utilizat la nivel de 96,8%, inclusiv: 

 7502 „Amenajarea oraşului”a fost aprobat un buget de 2541,2 mii lei,în urma 

modificărilor pe parcursul perioadei de gestiune planul a fost majorat cu 1572,0 mii lei, astfel 

planul precizat este de 4113,2 mii lei, s-a executat 3997,3 mii lei, nivelul de îndeplinire a 

planului alcătuieşte 97,2%. 

 7503  ,,Aprovizionare cu apă și canalizare”s-au preconizat 970,2 mii lei.Planul la această 

activitate a fost majorat cu 679,3 mii lei,formind planul precizat de 1449,6 mii lei, s-au executat 

1384,3 mii lei s-au 95,5 %. 
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 7505  „Iluminarea stradală” a fost aprobat şi precizat planul de 371,0 mii lei, s-a executat 

în sumă de 361,8 mii lei,  cu 9,2 mii lei mai puţin faţă de volumul preconizat. 

 La ,,Gospodăria drumurilor” s-a planificat suma de 1578,9 mii lei, planul precizat în 

urma modificărilor fiind de 3276,2 mii lei, s-a executat 3060,8 mii lei, s-au 93,4% față de planul 

precizat. Impactul neexecutării planului preconizat este neexecutarea venitului din contul 

transferului de la bugetul de Stat,tranșa III a proiectului cu AIPA, asfaltarea str.Ștefan cel Mare. 

(187530 lei) 

 Pe parcursul anului  au fost executate următoarele investiții: 

 Pavarea trotuarelor și trecerilor de pietoni(str.Independenței,Ștefan cel Mare,Marinescu)                                             

    521,3 mii lei 

 Extinderea rețelelor de canalizare (str.Suvorov,M.Ciobotaru,Dacia)52,9 mii lei. 

 Pavarea cimitirului nou       249,7 mii lei 

    

 Extinderea rețelelor electrice ( str.Ștefan cel Mare)  104,9 mii lei 

 Elaborarea proiectelor        224,5 mii lei 

  Total                            1153,4 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 

1447,7 mii lei. 

       Executarea bugetului la partea de venituri pe mijloace colectate a înregistrat suma de 1227,8 

mii lei, s-au 84,5% 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 301,8 283,3 -18,5 93,9 

Grădiniţa „Romaniţa” 00199           342,1 286,8 -55,3 83,8 

Total educaţie timpurie  643,9 570,1 -73,8 88,5 

Tabara de odihnă „Andrieş” 00211 9,5 - -9,5 - 

Total educaţie extraşcolară  9,5 - -9,5 - 

Aparatul primarului 00005 21,0 24,1 +3,1 114,8 

Aprovizionarea cu apă 00337 465,0 347,3 -117,7 74,7 

Stadionul sportiv 00355 9,0 7,6 -1,4 84,4 

Casa de cultură 00234 2,0 0,7 -1,3 35,0 

Total  1150,4 949,8 -200,6 82,6 

        

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 5,6 5,6  100,0 

Grădinița nr.1 00199 64,6 64,8 +0,2 100,3 

Aparatul primarului 00005 21,2 9,8 -11,4 46,2 

Casa de cultură 00234 18,0 21,3 +3,3 118,3 

Grădinița nr.2 00199 14,0 14,4 +0,4 102,8 
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Total  123,4 115,9 -7,5 93,9 

 

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 

Activităţi culturale 00224 144114 10,0  -  

Aparatul primarului  144114 67,0 66,9 -0,1 99,9 

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 este 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 7598.8 mii lei , astfel valoarea totala a 

mijloacelor fixe constitue 138185.1 mii lei. Majorarea valorii mijloacelor fixe se datoreaza 

intrărilor  si anume: 

- Procurări , in suma de  2425.5 mii lei; 

- Întrărilor cu titlu gratuit, în sumă de 621.9 mii lei. 

- Din contul reparațiilor capitale, în sumă de 3763.4 mii lei 

- Din contul investițiilor, în sumă de 3624,3 mii lei 

- Alte majorări, în sumă de 2031,6 mii lei, inclusiv:  

    de la contul 415 – 1879,9 mii lei; 

    de la materiale la m/fixe – 28,0 mii lei; 

    deplasări interne – 123,7 mii lei; 

- Donații voluntare, în sumă de 778,3 mii lei, și anume: 

             

Autoritatea/ 
Institutia 

beneficiara 

Denumirea  donatorilor Suma (lei) Comentariu 

Aparatul primarului (domeniul/ramura) 

1562 Primăria 

Orașului 

Leova 

Agenția relații funciare și cadastru 114007,04 Tehnică de calcul,3 

complecte 

AO Alianța“Infonet”  17684,58 Inventar de uz gospodăresc 

Agenția de dezvoltare regional Sud 3093.00 Inventar de uz gospodăresc 

 Educație timpurie 
(domeniul/ramura) 

  

 Fundația Caritate MD 643500,00 Reparația clădirii grădiniței 

Romanița 

 Total pe institutie  778284,62  

Eșiri de mijloace fixe s-au înregistrat în sumă de 5646.2 mii lei. În rezultatul casării 

mijloacelor fixe uzate în sumă de 41.6 mii lei,deplasări la conturile de materiale circulante suma 

de 108,2 mii lei,deplasări interne in sumă de 123,7 mii lei, mijloace fixe transmise cu titlul 
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gratuit în sumă de 1748.5 mii lei.Mijloacele fixe au fost transmise către ÎM Salubr Leova și SA 

Apa Canal Leova. 

 Din contul investițiilor au fost luate la evidență mijloace fixe în sumă de 3624,3 mii lei, și 

anume: 

               Pavarea trotuarelor din oraș și treceri de pietoni –549,3 mii lei 

               Includerea rîului în collector – 2698,2 mii lei 

               Rețele de canalizare – 52,9 mii lei 

               Rețele de iluminat stradal – 144,4 mii lei 

               Documentație de proiect – 179,5 mii lei 

 Stocurile de materiale circulante la începutul perioadei de gestiune erau înregistrate în  

valoare de 1291.0 mii lei, iar la sfirsitul perioadei soldul total constitue 1333.1 mii lei, 

observindu-se o crestere de 42.1 mii lei. Intrările de materiale pe perioada de gestiune constitue 

suma de 2512,0 mii lei,dintre care: 

   Procurări – 2358,7 mii lei 

   Primite cu titlu gratuit – 5,2 mii lei (Direcția de învățămînt p/u educație timpurie) 

   Deplasări de la mij.fixe – 108,2 mii lei 

   Materiale în urma casării – 6,1 mii lei (metal și lemne de foc) 

   Donații voluntare – 33,8 mii lei, și anume: 

Autoritatea/ 
Institutia 

beneficiara 

Denumirea  donatorilor Suma (lei) Comentariu 

Aparatul primarului (domeniul/ramura) 

1562 Primăria 

Orașului 

Leova 

AO Alianța“Infonet”  1820,00 Alte materiale 

Educație 

timpurie(domeniul/ramura) 

  

 CAP Glia 11460.00 Cadouri de Anul Nou 

Centrul international de colaborare și 
dezvoltare  

975.24 Alte materiale 

Protecția famiiei și copilului 
(domeniul/ramura) 

  

CAP Glia 965 Cadouri de Anul Nou 

Dezvoltarea comunală și 
amenajare(domeniul/ramura) 

  

 Agenția Moldsilva 18551,32 Alte materiale (puieți) 

     

 Total pe institutie  33771,56  

b) Soldul contului 319 la inceputul perioadei de gestiune este de 4485,1 mii lei.Pe perioada 

de gestiune investiţii capitale în active în curs de execuţie au fost realizate în sumă de 1175,4 mii 

lei, astfel soldul fiind modificat în sumă de 5660.5 mii lei.Din contul investițiior au fost luate la 

evidență mijloace fixe in sumă de 3624.3 mii lei. Soldul contului 319 la sfîrșitul perioadei de 

gestiune constitue 2036.2 mii lei,astfel fiind nefinisate 2 obiecte, care sunt in curs de excuție: 

      - Construcția cimitirului – 1997,2 mii lei. 

      - Construcția rețelelor de canalizare or.Leova(proiect)–39,0 mii lei.   

2) Mijloacele băneşti la inceputul perioadei au fost în sumă de 1204.3 mii lei, iar la sfîrșitul 

perioadei în sumă de 3337.8 mii lei. 
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 Mijloacele temporar intrate în posesia APL la sfîrșitul perioadei constitue 2.5 mii lei și se 

datorează garanțiilor bancare achitate în urma licitațiilor pentru procurarea produselor alimetare 

a anului 2022; 

Mijloace bănești întrate în contul bancar sub formă de donații voluntare se caracterizează 

astfel: 

Autoritatea/ 
Institutia 

beneficiara 

Denumirea  donatorilor Suma (lei) Comentariu 

Dezvoltarea comunală și amenajare (domeniul/ramura) 

1562 Primăria 

Orașului 

Leova 

SRL Steel Technology (Italia) 20701,00 Mijloace bănești pentru 

susținerea domeniului 

gospodăriei comunale 

(adăpost p/u cîni vagabonzi) 

Aparatul primarului 

(domeniul/ramura) 

  

SRL Steel Technology (Italia) 74494,39 Mijloace bănești pentru 
susținerea domeniului social 

AO Asociația p/u relații comunitare 66929.00 Mijloace bănești pentru 
susținerea domeniului 
gospodăriei comunale 
(procurarea tractorului 
multifunctional) 

   

   

     

 Total pe institutie  162124,39  

Mijloacelor plasate în depozite nu sunt; 

3) Veniturile efective ale primariei pentru anul 2021 constitue 35203.7 mii lei, iar 

cheltuelile bugetare sint inregistrate in suma de 27500.6 mii lei. Rezultatul financiar al 

anului curent  constitue 7703.1 mii lei.    

a) La inceputul anului soldul contului 415 constitue 72753,6 mii lei, iar la sfirșitul anului 

constitue 70298.5 mii lei.Modificarea soldului se datorează faptului, că au fost transmise 

mijloace fixe către ÎM Salubr Leova,în sumă de 595.8 mii lei și SA Apa Canal Leova suma de 

1155,3 mii lei.În creditul acestui cont au fost inregistrate corectări a rezultatului anilor precedenți 

în sumă de 2326.3 mii lei și trecerea bunurilor la mijloace fixe în sumă de 1879,9 mii lei în urma 

inventarierii soldurilor pe Cartea Mare. 

 4) Credite bugetare pe perioada de gestiune nu au fost acordate; 

5) Împrumuturi bugetare nu au fost acordate ; 

6) Primaria or.Leova pe parcursul anului a achitat  creditul BERD către Ministerul 

Finanțelor în sumă de 840.8 mii lei destinat pentru alimentare cu apă și canalizare în RM.Datoria 

privind acest împrumut la data de 31.12.2020 constitue 9886.1 mii lei, echivalent de 491999,11 

euro. 

7) Neajunsurile, delapidările nu s-au înregistrat; 

 

Descifrarea creanțelor și datoriilor 
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la situația de la  31 decembrie 2021                           

 

N/

o 

Denumirea 

agentului 

economic 

Data 

înregistrării 

creanței/dat

oriei 

Codul 

economic 

K=6 

Creanțe                        Datorii 

1 ICS Premier 

Energi 

31.12.2021       222110  14641.51 

2 S.A. 

Moldovagaz 

31.12.2021       222120  51871.29 

 SG.GgreenFa

rm 

31.12.2021       222130  196128.0

0 

3 S.A. Apacanal 

Leova 

30.12.2021       222140  28887.08 

4 S.A. 

Moldtelecom  

30.12.2021       222220  2648.08 

 5 S.R.L. 

Individual 

Construct 

15.12.2021       312120  132943.0

0 

6 CC 

Universcoop 

30.12.2021       333110  634.80 

7 S.R.L. 

Slavena 

28.12.2021       333110  1174.74 

8 S.R.L. 

Virticusi 

28.12.2021       333110  2750.40 

9 S.A. 

Iugentertrans 

30.12.2021       333110  5201.07 

10 S.R.L.Alim 

Total 

28.12.2021       333110  8058.25 

11 I.C.S.Lapmol 30.12.2021       333110  12949.53 

12 Incasarea de 

la prestarea 

serviciilor cu 

plata 

       142310   

TOTAL :  457887.7

5 

III. „Reţea, state şi contingente” 

1. Reţea. 

 Conform situaţiei  01.01.2022 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” 

        Casa de creaţie 

 Staţia tînerilor naturalisti 

 Grupa O8 „Cultura, sportul, tineretul, culte şi odihnă” 

 Biblioteca „Roza Moldovei” 

 Şcoala sportivă 

 Stadionul sportiv 
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  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
u
l 

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 

8 190 20 94 76 20 

Grădiniţa nr. 2 9 

ore 

9 192 20 75 97 48 

Total: x 17 382 40 169 173 68 

 

 Completarea medie pe an a unei grupe de copii alcătuieşte - 8 copii. 

 Frecvenţă copiilor în a. 2021 a alcătuit 32465 zile/copil faţă de 37548 planificat inițial. 

Frecvenţa medie lunară în instituţiile preşcolare a constituit 143 copii, faţă de 149 prevăzuți în 

plan. 

  Alimentaţia zilnică a unui copil a alcătuit 23,08 lei faţă de 23,78 lei după normă.    

 b) Instituţii extraşcolare 

 Casa de creaţie   8grupe    160copii 

 Staţia tînărului naturalist             6 grupe    150 copii 

 Total extraşcolare                     14 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 populară ,,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 

e) Protecția socială 

Numărul beneficiarilor 20 copii 

2. Statele şi remunerarea muncii. 

 Numărul de personal în mediu realizat pa a.2021 alcătuieşte 157,52 de unităţi faţă de 

173,21 unităţi prevăzute în buget,respectiv fondul de salarizare în volum de 9734,9 mii lei, 

contingentul de personal fiind 162 persoane. 

 Salariul mediu lunar total pe Primărie constituie 5007lei. 

a) Învăţămînt: 

Educaţie timpurie 

 Numărul unităţilor în state în mediu pe an înregistrează 67,0 unităţi, faţă de 73,7 unităţi 

prevăzute în buget, contingentul de personal fiind 64 persoane. 
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 Numărul unităţilor vacante înregistrate pe parcursul anului este de 7,91 unitîţi, inclusiv: la 

Grădiniţa nr. 1- 5,32 unităţi, Grădiniţa nr. 2 – 1,38 unităţi. 

 Salariul mediu lunar în instituţiile menţionate pe perioada de gestiune alcătuieşte 5485 lei. 

 Educaţie extraşcolară 

 Numărul unităţilor în state în mediu pe an înregistrează 13,21 unităţi, faţă de 14,48 unităţi 

prevăzute în buget, contingentul de personal fiind 22 persoane. 

 Numărul unităţilor vacante înregistrate pe parcursul anului este de1,27 unitîţi, inclusiv: la 

Casa de creaţie – 1,0 unităţi, Staţia tînărului naturalist – 0,27 unităţi. 

 Salariul mediu lunar în instituţiile menţionate pe perioada de gestiune alcătuieşte 2975 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 2897 lei. 

 Casa de cultură 

 Numărul unităţilor în state în mediu pe an este de 22,25 unităţi, faţă de 24,5 prevăzute în 

buget, contingentul de personal fiind 21 persoane. 

 Numărul unităţilor vacante la 01.01.2022 este de 2.25 unităţi. 

 Salariul mediu lunar în acest domeniu alcătuieşte 4923 lei. 

 Activităţi şcolilor sportive Numărul unităţilor în state în mediu pe an este de 15,89 

unităţi, faţă de 18,78 prevăzute în buget, contingentul de personal fiind 16 persoane. 

 Numărul unităţilor vacante la 01.01.2022 este de 2,89 unităţi. 

 Salariul mediu lunar în acest domeniu alcătuieşte 5339 lei. 

 Întreţinerea stadioanelor 

 Numărul unitîţilor în state în mediu pe an s-a realizat la 6,0 unităţi, contingentul de 

personal fiind de 7 persoane. 

 Salariul mediu lunar a personalului din acestă grupă funcţională a alcătuit 2741 lei. 

 c) Protecția socială 

 Centru de zi pentru copilul aflat în dificultate ,,Sparanța” 

 Numărul unitîţilor în state în mediu pe an s-a realizat la 4,84 unităţi, contingentul de 

personal fiind de 6 persoane. 

 Salariul mediu lunar a personalului din acestă grupă funcţională a alcătuit 4231 lei. 

 d) Executivul şi serviciile de suport 

Aparatul primarului 

 Numărul unităţilor în state în mediu pe an s-a realizat la 25,92 unităţi faţă de 28,5 prevăzute 

de buget, contingentul de personal fiind de 24 persoane.  Salariul mediu lunar a constituit 6228 

lei.     

     

   

  

 Contabil-șef                        M. Manalachi 
 


