
BUGETUL
2023

Proiect
Eveniment organizat cu suportul 
Programului Comunitatea Mea

Primăria or.Cainari r.Causeni



Bugetul 2023

9 938 500 lei



Bugetul 2023

9 938 500 lei

Venituri

(de unde vin banii)
Cheltuieli

(unde se duc banii)



Transferuri de la Bugetul de Stat
6 545 200 lei (65,9%)

Venituri proprii
3 393 300 lei (34,1%)

De unde vin banii?

Transferuri de la Bugetul de Stat comparativ cu Venituri proprii



Prestare servicii si donatii
289 200 lei (8,5 %)

Taxe locale
297 000 lei (8,7 %)

Arenda terenului
40 000 lei (1,3 %)

De unde vin banii?

Structura Veniturilor proprii

Impozite
2 767 100 lei (81,5 %)



Transferuri ,Taxe și impozite  locale 2022

1.1.Impozit pe venitul persoanelor fizice

Impozit pe venit retinut din salariu

Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achiat

Impozitul funciar

Impozit funciar ale  persoanelor juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator
Impozit funciar ale  persoanelor fizice ,cetatenii

Impozitul pe bunurile imobiliare

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

Impozit pe bunurile immobile ale persoanelor fizice

Impoz pe bunur imobiliar achitat de catre per.jur si fiz.inreg.in calitate de intreprinzator la valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare

Taxe pentru servicii specificate

Taxa pentru solubrizare

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Taxa petru unitatile comerciale si/sau de preastarea serviciilor

Renta

Arenda petru resursele naturale incasate in bugetul local 

Arenda terenurilor cu destinatie agricol uncasat in bugetul local

Arenda terenului cu alta destinatie decit cea agricola incasat in Bugetul Local

Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local

2. Veniturile colectate si donatii voluntare

2.1 Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutile bugetare

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata (aparatul primariei )

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata (institutile preșcolare )
Gradinita nr.1 Cainari
Gradinita nr.2 Cainari
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public

3.Transferuri de la bugetul de stat

3.1.Transferuri rimate între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelui I pentru invatamintul prescolar

Transferuri curente primite cu destinație special între bugetul de stat și bugetul local nivelul I pentru infrastructura drumurilor

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelui I 

Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelui I
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Grădiniță

Primărie și Consiliul Local

Reparația drumurilor

Instituții de cultură, biblioteca, sport

Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat …

Aprovizionarea cu apa

Iliminarea Stradala

Apararea Nationala

Fondul de rezerva

Cum cheltuim banii?



Cum cheltuim banii?

Grădiniță

4 431 900 lei

Salarii

148 copii Gr.1 - 95 copii
Gr.2 – 53 copii

Alimentație Alte

cheltuieli

2 813 500

lei

778 600

lei

839 800

lei



Cum cheltuim banii?

Primăria și Consiliul Local

1 740 000 lei

Salarii

13 Angajați

Alte

cheltuieli

Servicii 

comunale

1 264 300

lei

170 600

lei

305 100

lei



Cum cheltuim banii?

617 000 lei

Biblioteca Sport

Tineret

Casa de 

cultură

350 000

lei

230 000

lei

Actiuni

culturale

37 000

lei

Instituții de cultură, biblioteca, sport, tineret si actiuni culturale



Cum cheltuim banii?

301 000 lei

Amenajarea

teritoriului
Iluminatul 

stradal

191 000

lei

Traseu

apeduct

30 000 lei

80 000

lei

Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat stradal  

km de 
străzi 

iluminate



Cum cheltuim banii?

2 820 300,00 lei

Reparația drumurilor

2,025 km de 
drum reparat

Străzile ce vor fi reparate:
- V.Coliban
- Gr.Mesina



Cum cheltuim banii?

2300 lei

Apararea nationala (recrutii)

Incorporarea tinerilor in 
rindul Armatei Nationale



Întrebări
sau

Propuneri


