
REPUBLICA MOLDOVA

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 

CONSILIUL SĂTESC GHIDIGHICI

MD - 2088, Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Ghidighici, str.A.Mateevici,2 
Telefon: 022-710-252, 022-710-331, 022-710-164; fax: 0(22)710-607 

http://www.ghidighici.md primaria.ghidighici@gmail.com

DECIZIE

Nr. 6/11 din 30 noiembrie 2022
Cu privire la aprobarea 
Bugetului satului Ghidighici
pentru anul 2023, în prima lectură \

în conformitate cu art. 24, art. 25, art. 47 alin. (2) şi art. 55 ale Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 20 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice 
locale, în temeiul art. 14 alin. (2), lit. n), art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 
publică locală, Consiliul sătesc Ghidighici, DECIDE:

1. Se aprobă bugetul satului Ghidighici pentru anul 2023 în prima lectură la partea de venituri 
în mărime de 19 403,3 mii lei, inclusiv transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat în sumă 
de 9 839,8 mii lei şi la partea de cheltuieli în mărime totală de 19 403,3 mii lei.

2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în Anexa
nr.l.

3. Componenţa veniturilor bugetului se prezintă în Anexa nr.2.
4. Resursele şi cheltuielile bugetului conform clasificaţiei funcţionale şi programelor se 

prezintă în Anexa nr.3.
5. Sinteza veniturilor colectate de autorităţile/instituţiile bugetare se prezintă în Anexa nr. 4.
6. Cuantumul fondului de rezervă al satului Ghidighici se stabileşte în sumă de 200,0 mii lei.
7. Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile bugetare, finanţate de la buget şi al 

personalului angajat în scopul prestării muncii temporare, se prezintă în Anexa nr. 5.
8. Se aprobă alocaţiile bugetare pentru lucrările de reparaţii şi investiţii capitale, conform 

Anexei nr. 6.
9. Se autorizează:

Primarului satului Ghidighici, Durbală Victor, rolul de Administrator de Buget cu atribuirea 
următoarelor funcţii:

- Să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (K2), în cadrul 
aceleiaşi funcţii (F2-F3), în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără 
modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare, care se operează 
doar prin Decizia Consiliului sătesc Ghidighici;

- Să includă în programele respective de cheltuieli alocaţiile repartizate prin Decizia Consilului 
sătesc din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la 
bugetele locale, reprezentate prin alte acte normative, decât Legea Bugetului de Stat;

- Să asigure:
- procesul de dezagregare a indicatorilor bugetari aprobaţi pentru anul 2023 şi de operare a 

modificărilor pe parcursul anului bugetar în cadrul sistemului informaţional de management financiar 
(SIMF) conform competenţei;
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- oportunitatea şi legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor alocaţiilor 
bugetare aprobate;

- achitarea datoriilor creditoare, formate la situaţia de la 01.01.2023, în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate pe anul 2023;

- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind 
achiziţiile publice;

- publicarea în mod obligatoriu pe pagina web a Primăriei satului Ghidighici a anunţurilor de 
intenţie privind achiziţiile publice preconizate, a invitaţiilor de participare la procedurile de achiziţii 
publice şi a informaţiilor privind rezultatele desfăşurării procedurilor de achiziţii publice/contractelor 
atribuite.

- să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subprogramului, între nivele K4, în cadrul 
aceleiaşi funcţii (F1-F2) şi aceluiaşi subprogram P1P2.

10. Secretarul interimar al Consiliului sătesc Ghidighici Şcerbina Rodica, va asigura aducerea 
la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei Decizii şi anexelor 
la Decizie în termen de 10 zile.

11. Contabilitatea Primăriei satului Ghidighici va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei
decizii.

12. Preşedinte comisiei pentru buget şi finanţe, economie şi reforme va asigura controlul 
asupra îndeplinirii prezentei Decizii.

13. Prevederile prezentei Decizii intră in vigoare^n-CLl .01.2023.

Preşedintele şedinţei

CONTRASEMNAT:
Secretar interimar al Consiliului sătesc

Isac Serafim

Şcerbina Rodica
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Anexa nr. 1
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/11 din 30 noiembrie 2022

3

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare 
ale bugetului satului Ghidighici pe anul 2023

/mii lei/

Descriere Cod Economic Suma 
(mii lei)

I. Venituri 1 19 403,3
II. Cheltuieli, total 2+3 19 403,3

Inclusiv:

III. Sold Bugetar l-(2+3^/ / /  0.0

Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici

X

Şcerbina Rodica

Anexa nr.2
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/11 din 30 noiembrie 2022

Componenţa veniturilor bugetului satului Ghidighici pe anul 2023

/mii lei/
Denumirea indicatorului Cod ECO Suma mii lei

Venituri, total 19 403,3
l.Venituri proprii: 1 797,5

Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice, înregistrate în calitate de 
întreprinzător

113161 70,0

Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice (cetăţeni) 113171 115,0
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 380,0

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice 
înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a 
bunurilor imobiliare

113230 110,0

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-cetăţeni 
din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

113240 460,0

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 86,0
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul 

municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
114413 5,0

Taxa pentru dispozitive publicitare 114415 25,0
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 390,0
Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 1,5
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I 141522 35,0
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decât cea agricolă încasată în bugetul 

local de nivelul I
141533 115,0

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau 
desfiinţare în bugetul local de nivelul I

142215 5,0

2. Defalcări de Ia veniturile regularizatoare 111100 6 116,0
Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 5 521,00
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat şi/sau achitat 111121 553,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în 

domeniul comerţului 111124 20,0
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Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de 
persoane în regim de taxi.

111125 9,0

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă 
a proprietăţii imobiliare.

111130 13,0

3. încasări de Ia prestarea serviciilor cu plată 142310 420,0
4. Transferuri, total (inclusiv): 191000 11 069,8

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar (extraşcolar)

191211 8 436,8

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor 191216 1 403,0

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat ş i ) 
bugetele locale de nivelul I /

191231 1 230,0

Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici Şcerbina Rodica

v Anexa nr.3
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/11 din 30 noiembrie 2022

Resursele şi cheltuielile bugetulhi satului Ghidighici 
conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2023

Descriere

codul

Suma 
(mii lei)

G
ru

pa
pr

in
ci

pa
lă

G
ru

pă

Su
bg

ru
pă

Pr
og

ra
m

Su
bp

ro
gr

am

Cheltuieli total 19 403,3
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 3 227,4

Resurse generale 3 212,4
Resurse colectate de autorităţile/instituţiile bugetare 15,0

Cheltuieli, total 3227,4
Programul „Exercitarea guvernării” 01 1 1 03 01 3 027,4
Programul „Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie” 01 6 9 08 02 200,0

Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 1 403,0

Resurse generale 1 403,0
Cheltuieli, total 1 403,0

Programul „Dezvoltarea drumurilor” 04 5 1 64 02 1 403,0
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 3 067,4

Resurse generale 3 067,4
Cheltuieli, total 3 067,4

Programul „Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 
comunale”

06 2 0 75 02 1 653,6

Aprovizionarea cu apă 06 3 0 75 03 1 413,8
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 2 572,5

Resurse generale 2 567,5
Resurse colectate de autorităţile/instituţiile bugetare 5,0

Cheltuieli, total 2 572,5
Programul „Sport” 08 1 2 86 02 737,1
Programul „Tineret” 08 1 3 86 03 40,0
Programul „Dezvoltarea culturii” 08 2 0 85 02 1 795,4

A

învăţământ 09
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Resurse, total 8 836,8
Resurse generale 8 436,8
Resurse colectate de autorităţile/instituţile bugetare 400,0

Cheltuieli, total 8 836,8
Programul „Educaţie timpurie’ ’ 09 1 1 88 02 6 516,5
Programul „Educaţie extraşcolară” 09 5 0 88 14 2 320,3

Protecţia socială 10
Resurse, total 296,2

Resurse generale 296,2
Cheltuieli, total 296,2

Programul „Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale” 10 1 2 90 10 246,2
Programul „Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente 
vulnerabile”

10 7

1
0 90 12 50,0

Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici Şcerbina Rodica

Anexa nr.4
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/11 din 30 noiembrie 2022

Venituri colectate de autorităţile/instituţiile bugetare pe anul 2023

(mii lei)

Nr.
d/o

Denumirea autorităţii/ instituţiei bugetare Venituri
(total)

---*-----------7---------încasări de 
la prestarea 

serviciilor cu 
plată

1 . Aparatul Primarului Ghidighici 15,0 15,0

2. Stadion 5,0 5,0

3. IET Grădiniţa nr.203 Ghidighici 300,0 300,0

4. Şcoala de arte ’’Vasile Costin” 100,0 100,0

TOTAL
----------------------------------------------------------------------- / 0  ------ /

420,0 420,0

Secretar al Consiliului sătesc Ghidighici Şcerbina Rodica
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Anexa nr.5
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/11 din 30 noiembrie 2022

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la 
bugetul satului Ghidighici pentru anul 2023

Nr.
d/o Denumirea funcţiei Număr de unităţi

1. Aparatul Primarului satului Ghidighici
Primar 1,0
Viceprimar 1,0
Secretar al Consiliului 1,0
Contabil-şef 1,0
Specialist principal (perceptor fiscal) 1,5
Specialist principal (responsabil proprietăţi funciare) 1,0
Secretar-dactilograf 0,5
Contabil principal 2,0
Muncitor necalificat 1,0

Total 10,0
2. IET Grădiniţa nr.203 Ghidighici

Director ^ ________________ L i_
Metodist 1,0
Educator educaţie timpurie 19,25
Asistent medical 1,0
Asistent al educatorului 11,25
Şef gospodărie 1,0
Muncitor necalificat 4,0
Paznic 3,0
Muncitor calificat (magaziner) 1,0
Bucătar şef 1,0
Bucătar auxiliar 1,0
Muncitor necalificat 1,0

Total 45,5
3. Biblioteca Ghidighici

Bibliotecar 1,0
Muncitor necalificat 0,5

Total 1,5
4. Casa de Cultură Ghidighici

Director (şef) 1,0
Conducător artistic 1,0
Coregraf 1,0
Concertmaistru (dans) 1,0
Paznic 2,0

Total 6,0
5. Serviciul de Asistenţă Socială Ghidighici

Asistent social 2,0
Total 2,0

6. Şcoala de Arte
Director 1,0
Metodist (Personal didactic) 16,0
Muncitor necalificat 1,0

Total 18,0
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Efectivul de personal angajat în scopul prestării muncii temporare,
pentru anul 2023

Nr.
d/o Denumirea funcţiei Număr de unităţi

1. Aparatul Primarului satului Ghidighici
Jurist 1
Arhitect 1
Specialist achiziţii publice 1
Economist 1
Specialist în problemele recrutării şi încorporării 0,5
Secretar administrativ 0,5
Coordonator de proiecte 1
Total 6

2. Serviciul de Asistenţă Socială Ghidighici
Asistent social 1
Total 1

3. Serviciul Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe si serviciilor comunale
Muncitor la amenajarea localităţilor 1
Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje 5,5
Total ^ 6,5

4. Stadion
Antrenor 1
Muncitor necalificat /  / /  2
Total l /  H / 3

Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici Şcerbina Rodica

1 Anexa nr.6
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/11 din 30 noiembrie 2022

Programul de reparaţii şi investiţii capitale pentru anul 2023
(mii lei)

Nr.
d/o

Descriere

Codul

Total

Inclusiv

Fu
nc

ţia

Pr
og

ra
m

ul
 

PI
 P

2

A
ct

iv
ita

te
a

EC
O

Investiţii
capitale

Reparaţii
capitale

Investiţii capitale şi reparaţii capitale 3 316,8 1 413,8 1903.0
1 Infrastructura d ru m u rilo r , 0451 1 403,0 1 403.0
1.1 Construcţii speciale (drumuri) 0451 6402 00395 312120 1 403,0 1 403,0
2 A provizionarea cu apă 0630 1 413,8 1 413,8
2.1 Construcţia reţelei de aducţiune, staţiei de 

pompare, rezervoarelor de apă şi a reţelei de 
distribuţie pe străzile: Ştefan cel Mare, B. 
Glavan, D. Cantemir, 9 Mai, Victoriei, Fundul 
Văii, Sărături, Frunze, Ponoare, P. Bulgara, 
Viilor

0630 7503 00319 319230 913,8 913,8

2.2 Construcţia colectorului de canalizare magistral 
şi a reţelei de canalizare pe străzile: Sfatul 
Ţării,Păcii,Dacia,Mateevici,Eminescu cu 
conectarea consumatorilor.

0630 7503 00319 319230 500,00 500,00

3 D ezvoltarea culturii 0820 500,00 500,00
3.1 Reconstrucţia casei de cultură din s. Ghidighici 0820 8502 00319 /3/192/10 500,00 500,00

Secretar interimar al Consiliului sătesc Ghidighici Şcerbina Rodica



NOTĂ EXPLICA TIVĂ 
la Bugetul satului Ghidighici 

pentru anul 2023

Estimările bugetului satului Ghidighici pe anul 2023 au fost elaborate în conformitate cu 
prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legii nr. 
436/2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, 
Notelor metodologice ale Ministerul Finanţelor “Privind elaborarea proiectelor bugetelor locale 
pentru anul 2023 şi a estimărilor pe anii 2024-2025”.

în procesul elaborării proiectului de buget s-a ţinut cont de prognoza principalilor indicatori 
macroeconomici elaborată în baza previziunilor macroeconomice ale Ministerului Economiei din 
luna august curent. La elaborarea prognozei, ME a luat în consideraţie evoluţiile economiei naţionale 
în anul 2022, sub impactul crizei de securitate în contextul regional, crizei legate de refugiaţi, cea 
energetică şi cea alimentară care este o consecinţă a războiului din Ucraina şi a efectelor condiţiilor 
climatice şi a secetei, precum şi prognoza privind rata inflaţiei şi cursul de schimb al leului 
moldovenesc.

La partea de venituri

Impozitul pe proprietate
La estimarea încasărilor impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare s-a ţinut 

cont de prevederile Titlului VI al Codului fiscal, Legii nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, Instrucţiunii Ministerului Finanţelor nr. 11 din 4 septembrie 2001 „Cu 
privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare”, 
datele evidenţei fiscale, datele Cadastrului funciar pentru UAT Ghidighici, Deciziile Consiliului 
Local privind mărimea cotelor stabilite la aceste impozite, precum şi datele serviciilor de colectare a 
impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei stabilite prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat 
nr.376 din 10 iulie 2018 ”Cu privire la aprobarea informaţiei privind impozitul pe bunuri imobiliare, 
impozitul funciar şi taxele locale administrate de către SCITL (forma ISCITL 19).

Politica fiscală pentru anul 2023 prevede menţinerea mărimii cotei minime pentru bunurile 
imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestora 
bunuri) 0,05 la sută, precum şi a cotei pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă 
sau agricolă în mărime de 0,1 la sută.

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare evaluate şi reevaluate este valoarea estimată de către 
organele cadastrale. Pentru bunurile imobiliare neevaluate conform prevederilor Legii nr. 1056/2000 
-  baza impozabilă este valoarea contabilă a bunului.

Calculul impozitelor pe bunurile imobiliare a fost efectuat reieşind din baza impozabilă 
(indicii obţinuţi de la IFS) cu aplicarea cotelor de impozitare, aprobate de către Consiliul sătesc 
Ghidighici pentru anul 2023.

*

încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea patrimoniului public sătesc
La estimarea încasărilor din arenda terenurilor şi locaţiunea patrimoniului public ale APL 

Ghidighici s-a ţinut cont de mărimea tarifelor de bază pentru chirie, prevăzute în proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2023.

Taxa pentru patenta de întreprinzător
Calcul încasărilor pentru patenta de întreprinzător a fost întocmit conform cuantumului taxei 

lunare prevăzut în anexă la Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător se permite până 
la data de 31 decembrie 2023, numai pentru titularii de patentă care la data de 31 decembrie 2019 au 
deţinut patente pentru genurile de activitate respective.

Taxe locale
în baza prevederilor Titlului VII al Codului fiscal “Taxele locale”, Consiliul local va decide 

asupra aplicării taxelor locale prevăzute în art. 289 al Codului Fiscal. Respectiv, la estimarea

8
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cuantumului taxelor locale, se vor lua în considerare cotele concrete care au fost adoptate de către 
organele reprezentative şi deliberative ale APL pentru anul 2023 sau/şi proiectele cotelor pe anii 
2024-2025.

Alte venituri prevăzute de legislaţie
Prognoza altor încasări şi taxe s-au efectuat în baza analizei dinamicii încasărilor pe anul 

2019-2021 şi estimărilor pe anul 2023 şi altei informaţii relevante.
Drept călăuză au servit:

• estimările indicatorilor macroeconomici pe anul 2023, efectuate în baza evoluţiei economiei 
naţionale în anii 2019-2021;

• evoluţia încasării veniturilor bugetului satului Ghidighici pe anii 2020-2021, mersului 
executării veniturilor bugetului satului Ghidighici de la încasarea impozitelor şi taxelor în anul 2022 
pentru 9 luni;

• datele Serviciului Fiscal de Stat din municipiul Chişinău privind încasarea impozitelor şi 
taxelor la buget, precum şi calculele la unele impozite;

• datele Biroului Naţional de Statistică la situaţia din 1 ianuarie 2022 privind numărul de 
populaţie, structura demografică a acesteia;

• datele Direcţiei Generale pentru Statistică a municipiului Chişinău la situaţia din 1 ianuarie 
2022 privind numărul de salariaţi, fondul de remunerare a muncii şi salariul mediu;

• datele altor organe publice care exercită controlul asîfcpra unor activităţi de la care se încasează 
plăţi la contul bugetului.

Calculele conform tipurilor de impozite şi taxe au fost efectuate reieşind din baza impozabilă 
(obiectivele impunerii) şi mărimea cotelor stabilite de legislaţie pentru fiecare tip de impozite şi taxe.

Veniturile generale ale bugetului sătesc Ghidighici pentru anul 2023 se estimează în sumă de 
19 403,3 mii lei, inclusiv:

Venituri proprii -  1 797,5 mii lei (ponderea de 9,3 %);
Defalcări de la veniturile regularizatoare -  6 116,0 mii lei (ponderea de 31,5 %);
încasări de la prestarea serviciilor cu plată -  420,0 mii lei (ponderea de 2,2 %);
Transferuri curente primite de la bugetul de stat -  11 069,8 mii lei (ponderea de 57,1 %).

La partea de cheltuieli

Prognoza cheltuielilor bugetului sătesc Ghidighici pentru anul 2023 a fost elaborată în 
conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 208 şi nr. 209 din 24.12.2015, prin care au fost aprobate Clasificaţia 
bugetară şi Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului pentru perioada 
2023-2025.

Cheltuielile bugetului satului Ghidighici pentru anul 2023 se estimează în sumă totală de 
19403,3 mii lei.

Ponderea majoră, în mărime de 60,3 la sută în totalul cheltuielilor bugetului o deţin cheltuielile 
de ordin social în sumă de 11 705,5 mii lei (grupele principale de cheltuieli: învăţământul, cultura, 
protecţia socială). Cheltuielilor ce ţin de Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 
şi Dezvoltarea drumurilor le revin 23,0 la sută din totalul cheltuielilor şi constituie 4 470,4 mii lei.

Pentru întreţinerea Autorităţilor executive şi administrative ale satului Gidighici au fost 
alocate 3 027,4 mii lei, cheltuieli care deţin o pondere de 15,6 la sută din totalul cheltuielilor bugetului 
sătesc Ghidighici pentru anul 2023.

în contextul majorărilor salariale pentru funcţiile cu angajare de bază ale APL Ghidighici, 
au fost propuse un şir de modificări şi pentru personalul angajat în bază de contract privind prestarea 
muncii temporare, cu achitare lunară a acestora, în următoarea componenţă: consilier juridic -  
7800,00 lei; arhitect -  6500,00 lei; economist -  9100,00 lei; specialist achiziţii publice -  9100,00 lei; 
specialist în problemele recrutării şi încorporării -  3900,00 lei; secretar administrativ -  3250,00 lei; 
coordonator de proiecte -  7800,00 lei.
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Programul 0111 0501 00005 ..Exercitarea guvernării”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 1 080,6
211200 Remunerarea muncii temporare 633,6
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 497,4
222110 Energia electrică 35,0
222130 Energia termică 150,0
222140 Apă şi canalizare 10,0
222210 Servicii informaţionale 

-acces la internet: 12 luni ;
-deservireaprogramului IC ;
-informaţie grafică despre bun. Imobili.;
-semnături digitale; ş.a.
-servicii de înregistrare a numelui, domeniu şi spaţiu, ş.a.

38,0

222220 Servicii de telecomunicaţii 
-telefonie fixă; ş.a.

8,0

222400 Servicii de transport 
-abonament;
-asigurarea auto şi taxa rutieră ş.a.

11,0

222500 Servicii de reparaţii curente 
-spălarea sistemului de încălzire;
-deservirea calculatorului şi pagina web. 11 buc ; < 
-reparaţia calculatorului; *• 
-reparaţie curentă a instituţiei;
-reparaţia automobilului;
-îndeplinirea cerinţelor ANRE ş.a.

100,0

222600 Formare profesională 6,0
222720 Deplasări de serviciu peste hotare 20,0
222940 Servicii de paza 4,8
222950 Servicii judiciare 30,0
222980 Servicii poştale 6,0
222990 Servicii neatribuite altor aliniate 60,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatului
10,0

281900 Alte cheltuieli curente (plata alesului local pentru participare la şedinţele consiliului) 115,0
282100 Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie şi cadastru 40,0
314110 Procurarea utilajelor şi maşinilor 20,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor de uz gospodăresc 17,0
331110 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 

-150 litri; ulei,
40,0

332110 Procurarea pieselor de schimb 10,0
336100 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 50,0
337110 Procurarea materialelor de construcţie 15,0
339110 Procurarea altor material 

-apa potabilă
20,0

C h e ltu ie li  T o ta l * 3 0 2 7 ,4

Alte cheltuieli deţin ponderea de 1 la sută din totalul cheltuielilor bugetului satului Ghidighici. Aici au 
fost atribuite mijloace financiare Fondului de Rezervă în mărime de 200,0 mii lei.

Programul 0169 0802 00020 „Gestionarea fondului de rezervă şi de intervenţie”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

281900 Alte cheltuieli curente 200,0
C h e ltu ie li  T o ta l 200,0
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Programul 0451 6402 00395 „Dezvoltarea drumurilor”
Codul Denumirea codului economic Necesităţi,

economic mii lei

222500 Servicii de reparaţii curente 300,0
312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale 603,0
337110 Procurarea materialelor de construcţie 500,0

C h e ltu ie li  T o ta l 1 4 0 3 ,0

Grupului de cheltuieli „Gospodăria de locuinţe şi serviciilor comunale” sunt alocate mijloace 
financiare pentru acoperirea cheltuielilor de salubrizare şi amenajare a satului Ghidighici, în mărime de 1 653,6 
mii lei, cu ponderea de circa 8,5 la sută din totalul cheltuielilor la buget pentru anul 2023.

în scopul prestării muncii temporare pentru lucrările de amenajare, salubrizarea satului şi nivelul de 
retribuire lunar a muncii după cum urmează:

Muncitor la amenajarea localităţii -  8840,00 lei;
Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje -  6240,00 lei.

Programul 0620 7502 00333 „Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

211200 Remunerarea muncii temporare 575,4

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 166,9
222400 Servicii de transport 17,0
222500 Serviciu reparaţii curente 20,0
222990 Alte servicii pentru amenajarea satului 

-elaborarea proiectelor de execuţie; 
-expertizare, publicarea avizelor; ş.a.

449,3

282100 Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie şi cadastru 60,0

312110 Procurarea construcţiilor speciale 70,0
314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 20,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor de uz gospodăresc 40,0
331110 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 110,0
332110 Procurarea pieselor de schimb 20,0
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc 

-mături şi alte material necesare
45,0

337110 Procurarea materialelor de construcţie 60,0
C h e ltu ie li  T o ta l 1 6 5 3 ,6

Pentru Grupul de cheltuieli „Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” au fost prevăzute alocaţii în mărime 
de 2 572,5 mii lei, care deţin ponderea de 13,3 la sută din totalul de cheltuieli ale bugetului. La acestă grupă se 
reflectă cheltuieli pentru întreţinerea instituţiilor publice:

- Biblioteca satului Ghidighici -  158,5 mii lei;
- Căminul Cultural Ghidighici -  1 136,9 mii lei,
- Căminul Cultural Ghidighici (Proiect de investiţii)- 500,0 mii lei,
- întreţinerea stadioanelor si complexelor sportive - 662,1 mii lei
- susţinerea Serviciilor de sport şi cultură fizică -  75,0 mii lei;
- Serviciilor pentru tineret -  40,0 mii lei.
Deoarece în anul 2022 stadionul s. Ghidighici a fost luat în gestiunea Primăriei satului Ghidighici, a apărut 

necesitatea de a forma o instituţie nouă „Stadion” pentru care au fost alocate 662,1 mii lei, în scopul gestionări: 
eficiente a instituţiei menţionate este necesar de a angaja 3 unităţi de personal. Un aport semnificam la 
întreţinerea terenului de fotbal din cadrul stadionului ar fi procurarea unui set complex de tehnică specializată, 
destinată întreţinerii gazonului din iarbă naturală. în acest scop au fost planificate resurse financiare în mărime 
de 120,0 mii lei.
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Programul 0820 8502 00231 „Biblioteca Ghidighici”
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 103,0
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 29,9
222210 Servicii informaţionale 3,6

222500 Servicii de reparaţii curente 1,0
222980 Servicii poştale 0,5
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajaturlui
3,0

318110 Procurarea altor mijloace fixe 14,0
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 3,5

C h e ltu ie li  T o ta l 1 5 8 ,5

Programul 0820 8502 00234 „Căminul cultural Ghidighici”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 523,1
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 151,7
222110 Energia electrică 30,0
222140 Apă şi canalizare 10,0
222220 Servicii de telecomunicaţii U
222400 Servicii de transport

-deplasarea ansamblurilor la concursuri culturale
100,0

222990 Servicii neatribuite altor alienate
-evenimente culturale (1 Mai, 9 Mai, Ziua Copiilor, Hramul Satului, Revelion)

290,0

273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 
financiare ale angajaturlui

5,0

314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 5,0
318110 Procurarea altor mijloace fixe 15,0
336110 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 3,0
337110 Procurarea materialelor de construcţie 3,0

C h e ltu ie li  T o ta l 1 1 3 6 ,9

Programul 0820 8502 00319 „Căminul cultural Ghidighici” 
Proiect de investiţii

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

319210 Reconstrucţia casei de cultură din s. Ghidighici 500,0
C h e ltu ie li  T o ta l 5 0 0 ,0

Programul 0812 8602 00230 „Activitati sportive”

Codul Denumirea codului economic Necesităţi,
economic mii lei

222400 Servicii de transport 20,0
222990 Servicii neatribuite altor alienate 50,0
3 3 8 1 1 0 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei 5,0

C h e ltu ie li  T o ta l 7 5 ,0

Programul 0812 8602 00355 „Stadion”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

211200 Remunerarea muncii temporare 168,8
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 48,9
222110 Energia electrică 11,0
222140 Apă şi canalizare 2,0
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222400 Servicii de transport 35,0
222500 Servicii de reparaţii curente 20,0
222990 Servicii neatribuite altor aliniate 120,0
314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor (procurarea unui set complex de tehnică 

specializată)
120,0

316110 Procurarea uneltelor şi sculelor de uz gospodăresc (procurarea saltelelor sportive) 70,0
331110 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 26,4
337110 Procurarea materialelor de construcţie 20,0
338110 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei 20,0

Cheltuieli Total 662,1

Programul 0813 8603 00239 „ Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

222990 Servicii neatribuite altor alienate 40,0
Cheltuieli Total 40,0

Ponderea majoră la capitolul de cheltuieli ale bugetului sătesc Ghidighici o deţine Grupul de cheltuieli 
„învăţământ” -  45,5 la sută unde sunt alocate mijloace financiare în sumă de 8 836,8 mii lei.

în scopul acoperirii cheltuielilor din învăţământ p e n ta  anul 2023 au fost preconizate transferuri cu 
destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetul local de niveral I Ghidighici în mărime de 8 436,8 mii lei: 

Învăţămîntpreşcolar -  6 216,5 mii lei;
Învăţămîntul extraşcolar -  2 320,3 mii lei.
Numărul de copii, preconizat pentru anul 2023, de a frecventa Instituţia de Educaţie Timpurie 

Grădiniţa nr.203 Ghidighici constituie 270 copii.
Educaţia extraşcolară va întruni aproximativ 160 copii pentru studiul artei muzicale şi coregrafice.

Programul 0911 8802 00199 „Educaţie timpurie”
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 3 331,0
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 966,0
222110 Energia electrică 126,0
222130 Energia termică 286,5
222140 Apă şi canalizare 100,0
222210 Servicii informaţionale 3,6
222220 Servicii de telecomunicaţii 1,5
222400 Servicii de transport 

-abonament
4,6

222500 Servicii de reparaţii curente
-spălarea sistemului de încălzire 1 000,00;
-reparaţie curentă a instituţiei 7000,00;

8,0

222600 Formare profesională 4,0
222810 Servicii medicale 11,0
222990 Servicii neatribuite altor alienate 1,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajatorlui
35,0

314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 13,8
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor de uz gospodăresc 2,0
334110 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 2,0
336100 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 30,0
337110 Materiale de construcţie - vopsea, dizolvant,robinete ş.a. 10,0
338110 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei
339110 Procurarea altor materiale 

-apa potabilă
18,0

272500 Compesanţii pentru cadre didactice 76,0
Cheltuieli Total 5 030,0
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Programul 0911 8802 00448 „Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituţiile de învăţământ”
Codul Denumirea codului economic Necesităţi,

economic mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 140,3
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 40,7
222810 Servicii medicale 2,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajaturlui
3,5

333110 Procurarea produselor alimentare 1 300,0
C h e ltu ie li  T o ta l 1 4 8 6 ,5

Programul 0950 8814 00209 „învăţământ extraşcolar”
Codul

economic
Denumirea codului economic Necesităţi, 

mii lei
211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 1 606,9
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 466,0
222210 Servicii informaţionale 3,6
222300 Servicii de locaţiune 100,0
222400 Servicii de transport 10,8

222500 Servicii de reparaţii curente 4,0
222990 Servicii neatribuite altor alienate 3,0
272500 Compensaţii 60,0
273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale angajaturlui
5,0

314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor 48,0
316110 Procurarea uneltelor şi sculelor de uz gospodăresc 3,0
336100 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 5,0
337110 Procurarea materialelor de construcţie 5,0

C h e ltu ie li  T o ta l 2  3 2 0 ,3

Grupul de cheltuieli „Protecţie socială” este suplinit cu alocaţii financiare în mărime de 296,2 mii lei, ceea ce 
constituie 1,5 la sută din totalul cheltuielilor bugetului local Ghidighici pentru anul 2023. Acestea sunt preconizate pentru 
remunerarea muncii angajaţilor servicului de asistenta sociala comunitara şi pentru acordarea ajutoarelor băneşti 
persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor din categoriile socialmente vulnerabile. Angajarea personalului prin contract: 
specialist pentru protecţia dreptului copilului 1x5000,00 lei.

Programul 1012 9010 00326 „Servicii de asistenţă socială comunitară”

Codul Denumirea codului economic Necesităţi,
economic mii lei

211180 Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor 117,8
211200 Remunerarea muncii temporare 65,6
212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 53,2
222400 Servicii de transport 

-abonament
4,0

273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 
financiare ale angajaturlui

4,0

336100 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 1,6

C h e ltu ie li  T o ta l 2 4 6 ,2

Programul 1070 9012 00291 „Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

272600 Ajutoare băneşti (procurarea Poliţelor de Asigurare Medicală pentru persoane social- 
vulnerabile)

50,0

C h e ltu ie li  T o ta l 5 0 ,0
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La partea de cheltuieli a bugetului satului Ghidighici pentru 2023 s-au alocat mijloace financiare pentru 
următoarele proiecte investiţionale:

Programul 7503 0630 00319 „Aprovizionare cu apă”

Codul
economic

Denumirea codului economic Necesităţi, 
mii lei

319230 Construcţia staţiei de pompare şi traseului de distribuţie str.(Ştefan cel Mare, Glavan, 
D.Cantemir, 9Mai, Fundul Văii, Sărături, Ponoare, Bulgaru, Viilor), cod proiect 
13201

913,8

319230 Construcţia colectorului de canalizare magistral şi a reţelei de canalizare pe străzile: 
Sfatul Ţării, Păcii, Dacia, A. Mateevici, M. Eminescu cu conectarea consumatorilor.

500,00

C h e ltu ie li  T o ta l 1 4 1 3 ,8

Concluzii finale asupra calculelor Bugetului satului Ghidighici pentru anul 2023
Pentru anul bugetar 2023, calculele efectuate în cadrul planificării Bugetului local Ghidighici 

estimează un echilibru bugetar, în lipsa depăşirii cheltuielilor preconizate asupra veniturilor estimate.

X


