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Cu privire la  aprobarea 

bugetului municipal Chişinău  

pe anul 2017 în prima lectură 

 

 

 

 

 În temeiul art. 24, art. 25, art. 47 şi art. 55 din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, ţinându-se cont de 

prevederile art. 20 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele 

publice locale”, art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 419–XVI din 22.12.2006 „Cu 

privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, 

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 

aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, art. 14 (2) lit. 

n), art. 19 şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 

„Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul municipal Chişinău pe anul 2017 la venituri în sumă de 

3277961,4 mii lei, inclusiv transferuri  de la bugetul de stat – 1580185,4 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de  3672968,2 mii lei, cu soldul bugetar (deficit) în 

sumă de 395006,8 mii lei și sursele de finanțare în sumă de 395006,8 mii lei.  

2. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului municipal 

Chișinău se prezintă în anexa nr. 1. 

3. Componența veniturilor bugetului municipal Chișinău se prezintă în anexa 

nr. 2. 

4. Resursele și cheltuielile bugetului municipal Chișinău,  conform clasificației 

funcționale și programelor, se prezintă în anexa nr. 3. 

5. Alocaţiile de la bugetul municipal Chişinău repartizate autorităților/ 

instituțiilor bugetare se prezintă în anexa nr. 4. 

6. Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare se prezintă în 

anexa nr. 5. 

7. Alocaţiile Fondului de susţinere socială a populaţiei în sumă de 25400,0 mii 

lei, în componenţa bugetului municipal Chişinău, se prezintă în anexa nr. 6. 

8.  Cuantumul fondului de rezervă al municipiului Chişinău se stabileşte în 

sumă de 10000,0 mii lei. 
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9.  Limita statelor de personal din instituţiile, finanţate de la bugetul municipal 

Chişinău, se prezintă în anexa nr. 7. 

10.  Se aprobă cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe 

anul 2017, conform anexelor nr. 8 şi nr. 9.  

11.  Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile contra plată, prestate de către 

instituţiile finanţate de la bugetul municipal Chişinău, se prezintă în anexa nr. 

10. 

12.  Alocațiile de la bugetul municipal Chișinău, repartizate pentru deservirea 

împrumuturilor externe angajate, se prezintă în anexa nr. 11. 

13.  Se aprobă normele băneşti pentru alimentaţia unui copil/elev/zi în instituţiile 

de învăţământ preşcolar şi primar secundar general din municipiul Chişinău, 

conform anexei nr. 12. 

14.  Direcția generală asistență socială (dna Ludmila Crăciun), în termen de două  

luni, va prezenta spre aprobare Consiliului municipal Chișinău proiectul de  

Regulament privind achiziționarea serviciilor de alimentație gratuită a 

persoanelor socialmente vulnerabile. 

15.  Se autorizează Primarul General, dl Dorin Chirtoacă, să contracteze pe 

parcursul anului bugetar, în condițiile legii,  împrumuturi interne cu scadență 

în anul 2017, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului 

municipal, drept gaj fiind considerat fluxul de mijloace bănești în conturile 

trezoreriale în cuantum de 110 % din valoarea împrumutului contractat. 

16.  Primarul General al municipiului Chișinău, dl Dorin Chirtoacă, va asigura 

controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      Ilian Cașu 

 

 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI         Alexandra Moțpan

  


