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                                                                                                                                         Anexa nr.1                                                        
 
                                                                                                 decizia nr.1.2 din 18.02.2022 
 

RAPORT NARATIV 
privind activitatea Primăriei oraşului Leova 

pe anul 2021 
 

I. Venituri și cheltuieli 
 

 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 a constituit 2109,2 mii lei și a fost datorată unei părți a 
impozitului din venitul persoanelor fizice, care a fost direcționată în bugetul local. 
 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.  

                
II. Învăţămînt  

 

           În anul 2021 au fost finalizate lucrările în cadrul unui proiect de 
insfrastructură educațională inițiat în mandatul precedent și finalizat în actualul și 
anume proiectul de «Sporire a eficienței energetice a Liceului Teoretic Constantin 

Spătaru», care a fost finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Agenției de 
Cooperare Internațională a Germaniei, costul total al acestuia fiind de 62 277 486 

lei și cofinanțat de Primăria or.Leova și Consiliul Raional Leova cu suma de 
2 530 815 lei.       

 

III. Cultura  

 

 Ținând cont de perioada pandemică și limitarea numărului de activități 
culturale cu participarea fizică a spectatorilor, Primăria Leova s-a concentrat în 
2021 pe lucrări de amenajare a terenului adiacent instituției și anume: au fost 
reparate scările laterale ale instituției, a fost pavat scuarul din fața Palatului de 
Cultură în culori și motive naționale, au fost construite scări și amenajat trotuarul 
din imediata apropiere a instituției, care asigură accesul la Memorialul Eroilor 
căzuți pentru apărarea Integrității și Independenței Republicii Moldova.  

 

IV. Protecţia socială 

 

 Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate mai multe activități de susținere a 
păturilor social-vulnerabile, inclusiv prin asigurarea cofinanțării cantinei sociale 
care alimentează aproximativ 50 de vârstnici din or.Leova. Deasemeni au fost 
desfășurate comisii multidisciplinare și de monitorizare la domiciliile familiilor 
aflate în situații de risc. 



 2 

defavorizate, însă până în prezent a fost transmis doar edificiul cantinei, care va fi 
renovată în anul 2022 prin contribuția comună a Primărie și unui fond german și 
reorganizată într-un centru social multifuncțional.  

 
     V. Amenajare, servicii comunale și infrastructura drumurilor 

 

 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%. 
 În 2021 au fost finalizate lucrările la un alt proiect de infrastructură finanțat 
de Uniunea Europeană prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a 
Germaniei și anume proiectul de «Extinderea sistemului de canalizare din 

or.Leova și construcția stației de pompare a apelor reziduale», costul total al 
lucrărilor constituind 47 154 139 lei, iar cofinanțarea din partea Primăriei or.Leova 
și celor 716 proprietari a locuințelor beneficiare constituind 3 061 414 lei. 
 La  articolul „Iluminare 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 1 578,9 mii lei, planul 
precizat în urma modificărilor fiind de 3 276,2 mii lei, s-a executat 3 060,8 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 în 
sumă de 187 530 lei, din cadrul proiectului câștigat de Primăria or.Leova și 
cofinanțat de Agenția și Intervenții și Plăți în Agricultură, privind asfaltarea străzii 
Ștefan cel Mare, pe perimetrul cuprins între străzile Vatlin și periferia orașului. 
  
                             VI. Planuri și priorități pentru anul 2022 

 
         În anul curent, Primăria or.Leova își propune să continue procesul de 
identificare și accesare a surselor de finanțare extrabugetare, în scopul dezvoltării 
infrastructurii locale, dar și să prioritizeze direcțiile de finanțare locale, punând 
accent sporit pe reparația drumurilor locale și trotuarelor.  
 
 
  
  

 


