
BUGET PENTRU 
 CETĂȚENI

2023
Bugetul oraşului Cimişlia pentru anul 2023,  

venituri în sumă de 45541,0 mii lei şi cheltuieli  
în sumă de 46941,0 mii lei , cu un sold bugetar 
(diferența) de 1400,0 mii lei, ce urmează a fi 
acoperit din contul soldului mijloacelor băneşti 
la începutul anului 



Principalii parametri ai bugetului orășenesc
Venituri total: 45541,0 mii lei

Venituri proprii, inclusiv 8774,2 mii lei

Impozitul funciar și pe bunurile imobiliare 2225,6 mii lei

Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 3693,8 mii lei

Venituri din proprietate 1175,8 mii lei

Venituri colectate 1576,0 mii lei

Amenzi și sancțiuni 3,0 mii lei

Alte venituri și venituri neidentificate 100,0 mii lei

Defalcări de la impozitul pe venit a
persoanelor fizice

11997,0 mii lei

Transferuri primite între bugetul de stat şi
bugetele locale de nivelul I

24769,8 mii lei (inclusiv transferuri cu
destinație specială 20621,8 mii lei)



Principalii parametri ai bugetului orășenesc
Resursele colectate de instituțiile
bugetare

1576,0 mii lei

Plata parintească (în valoare de 10,50 
lei  pentru zi/frecvență)

1191,0 mii lei

Plata pentru chiria proprietății publice şi  
serviciile comunale aferente ( b-dul. Stefan cel  
Mare 14 şi str. Decebal 9, Casa de cultură,  
stadion)

335,0 mii lei

Plata pentru oferirea documentelor contra plată 35,0 mii lei

Donații voluntare pentru cheltuieli curente  
(Centrului social „Concordia”, alte donații)

15,0 mii lei



CHELTUIELI = 46941,0 mii lei

Dezvoltarea drumurilor

Fondul de rezervă

Executivul i serviciile de suportș

Iluminarea stradală

Amenajarea ora elorș

Salubrizarea drumurilor i străzilorș

Aprovizionarea cu apă i canalizareș

Biblioteci

Case de Cultură

Tineret i sportș

Parcul Scuarul Copilăriei

Grădinitele

Centrul Social Concordia

Mediator comunitar
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Sectorul Învă ământț

În instituțiile  preșcolare 
activează  172,23 unități de 
personal.  Cheltuielile de personal –
14585,6 mii lei

Cheltuieli pentru plata  
mărfurilor și serviciilor 

 de întreținere a  
grădinițelor –5332,4 

mii lei

Cheltuieli pentru  
alimentația copiilor

– 3493,0 mii lei 
/  (31,50 lei pe zi 
 pentru un copil)

Cheltuielile totale  
pentru domeniu –  
19918,0 mii lei

7 Grădinițe de copii

C
heltuieli pentru 

întreținerea unui 

copil în 

grădiniță pentru 

anul 2023  - 

30042,2 lei



       Cultură, Sport, Odihnă
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Protec ie socialăț

Centrul social  
Concordia – 773,2 mii  

lei

Întreținerea  
mediatorului  

comunitar – 67,0 mii lei



Gospodăria drumurilor i ș
gospodăria serviciilor comunale

 1180,0 mii lei –  
iluminarea stradală 
 (400,0 mii lei plata  
pentru energia  
electrică si 780,0  
mii lei pentru  
reparația și  
extinderea  
iluminării stradale);

 2624,0 mii lei -  servicii de amenajare i salubrizareș  a 
teritoriului;

 3680,0 mii lei – repara ia i între inerea drumurilor i ț ș ț ș
străzilor.

 2441,7,0 mii lei – 
reparația sistemelor de 
canalizare i ș
apeductelor din oraș



Bugetul a fost elaborat conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, asigurând necesitatea 
funcționării optimale a instituțiilor publice (Grădinițe, Case de Cultură, Biblioteci, Stadioane), 

continuitatea serviciilor publice și amenajarea spațiilor publice, cât și extinderea/reparația rețelelor 
de infrastructură (iluminarea stradală, apeduct, canalizare, drumuri, etc.). De asemenea, continuăm 

să muncim asupra proiectelor de perspectivă precum:

- Poligonul amenajat pentru depozitarea deșeurilor;
- - Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în regiunea 

Cogâlnic, Taivani și Malina, canalul Cehov;
- Reparația Casei de Cultură Cimișlia;

Reabilitarea Monumentului Eroilor cimișlieni căzuți în al doilea 
Război Mondial;

Extinderea iluminării stradale;
-Reparația Grădiniței Andrieș (două blocuri, galeria și cazangeria);

Drumul spre grădinița Ghiocel;
Construcția parcării la Spitalul Raional Cimișlia;

Construcția unei porțiuni de drum în satul Bogdanovca Veche (580m)



De asemenea, continuăm să muncim asupra proiectelor de perspectivă 
precum:

Construcția groapei Beker;
Parcul Industrial și Platforma Industrială Multifuncțională;

Reparația Grădiniței “Andrieș”;
Construcția trotuarelor;

Reabilitarea drumurilor locale;

Vă invităm la audieri publice în data de 02 decembrie 
2022, ora: 14.00, et. III, sala de ședință, primăria 

Cimișlia, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.
Informații la tel. 0 241 2 21 87, e-mail: 

relatiipublice@cimislia.md

Dezvoltarea turismului;
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