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APL - administrație publică locală

BASS - bugetul asigurării sociale de stat

BPN - buget public național

BUAT - bugetul unităților administrativ-teritoriale

FAOAM - fondurile asigurării obligatorie de asistență medicală

A B R E V I E R I
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Buget – totalitatea veniturilor, cheltuielilor și surselor de finanțare, destinate pentru
realizarea funcțiilor autorităților publice centrale și locale;
Bugetele locale – totalitatea veniturilor, cheltuielilor și a surselor de finanțare, destinate
pentru realizarea funcțiilor autorităților administrației publice locale;
Bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi (BUAT) – bugetele locale
care reprezintă bugetele satelor (comunelor), orașelor (municipiilor, cu excepția municipiilor
Bălți și Chișinău);
Calendar bugetar – plan de activități aferente procesului bugetar cu stabilirea termenilor
limită de realizare și autorităților publice responsabile;
Cheltuieli bugetare – totalitatea plăților aprobate în buget/efectuate de la buget, cu excepția
celor aferente operațiunilor cu activele financiare și cu datoriile bugetului;
Cheltuieli curente – totalitatea cheltuielilor bugetare, cu excepția cheltuielilor pentru
investiții capitale;
Cheltuieli de personal – totalitatea cheltuielilor destinate remunerării muncii și plăților
pentru contribuțiile și primele de asigurări obligatorii a angajaților din sectorul bugetar,
pentru munca efectuată de aceștia în decursul unei perioade;
Clasificație bugetară – sistem unificat de coduri ce grupează și sistematizează indicatorii
bugetari conform anumitor criterii, pentru asigurarea comparabilității, precum și normele
metodologice de aplicare a acestora;
Datorie a bugetului local – totalul sumelor obligațiilor neonorate și dobânzilor datorate și
neonorate, contractate de către autoritatea publică locală pentru finanțarea deficitului bugetar;
Investiții capitale – cheltuieli bugetare destinate pentru formarea activelor fixe (construcția
și/sau renovarea, reconstruirea sau extinderea activelor fixe existente);
Proces bugetar – consecutivitate a activităților de elaborare, examinare, aprobare, executare
și raportare a bugetelor;
Proiect de buget – sinteză a estimărilor de venituri și cheltuieli, a soldului bugetar și a
surselor de finanțare a unui buget, întocmit de către autoritatea publică locală (primărie) și
prezentat spre aprobare consiliului local;

G L O S A R  A L  T E R M E N I L O R  B U G E T A R I
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Sold bugetar – diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului. Soldul negativ al
bugetului reprezintă deficit, soldul pozitiv – excedent, iar soldul „zero” reprezintă
echilibrul bugetar;
Venituri bugetare – mijloace financiare aprobate în buget/încasate la buget, cu excepția
celor aferente operațiunilor cu activele financiare și cu datoriile bugetului;
Venituri proprii – venituri ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale, formate din
impozite, taxele și alte plăți care se încasează direct și integral la bugetele respective;
Transferuri cu destinație generală – mijloace financiare alocate, cu titlu definitiv, de la
bugetul de stat la bugetele unitățile administrativ-teritoriale pentru finanțarea domeniilor
proprii de activitate ale autorităților administrației publice locale;
Transferuri cu destinație specială – mijloace financiare alocate, cu titlu condiționat, de la
bugetul de stat și/sau de la alte bugete la bugetele unităților administrativ-teritoriale pentru
asigurarea exercitării funcțiilor publice sau în alte scopuri speciale.



 

     Viața noastră zilnică este afectată nu doar de deciziile proprii, dar și de cele luate
de autoritățile publice. Una dintre acestea este primăria localității în care locuiești
deoarece primăria este cea care stabilește multe reguli administrative și este
responsabilă  pentru dezvoltarea infrastructurii comunității, de care vor beneficia
locuitorii. Pentru asigurarea acestor funcții, de obicei, se cheltuiesc bani publici. Banii
publici însă sunt colectați de la locuitori direct sau indirect prin impozite și taxe în
bugetul localității, iar apoi sunt cheltuiți în baza deciziilor funcționarilor.   
     Luând în considerație aceste aspecte, orice cetățean ar trebui să fie interesat de
modul în care sunt cheltuiți banii din bugetul localității, din motiv că contribuie
personal la finanțarea acestuia. Pentru a evita riscul cheltuirii banilor publici pe
lucruri inutile, sau chiar furtul lor, și pentru a valorifica cheltuielile publice într-un
mod eficient este importantă implicarea cetățenilor în procesul bugetar. Implicarea
civică în procesul bugetar poate lua mai multe forme – de la analiză și discuții pe
marginea bugetului, până la delegarea către cetățeni a dreptului de a vota proiecte
finanțate din buget. 
     Acest ghid are drept scop să informeze și să abiliteze tinerii cu privire la
monitorizarea bugetului local, prin explicarea noțiunilor de buget local, de unde se pot
obținute datele despre buget, care sunt indicatorii care trebuie analizați și cum pot fi
aceștia interpretați,  la ce etape cetățenii și reprezentanții societății civile pot interveni
cu propuneri, dar și să evidențieze cât de mult cheltuielile publice răspund
necesităților tinerilor. De asemenea explicăm cum poate fi monitorizat bugetul public 
 și cum pot participa tinerii la elaborarea bugetului localității. 
     Acest ghid se adresează tuturor tinerilor, cetățenilor activi civic, interesați de
cheltuielile publice și problemele comunității în care trăiesc. 
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I N T R O D U C E R E



 Cuvântul “buget” provine din vechea  franceză de la cuvintete: “bouge”, “bougette” ce
desemnau o pungă de piele în care se păstrau banii. Termenul a fost preluat de Anglia
odata cu cuceririle normande și apoi s-au răspândit în toată lumea.

     Bugetul public național este totalitatea veniturilor și cheltuielelor pe care le are
statul în vederea realizării funcțiilor sale. Bugetul Public este principalul plan financiar
al oricărui stat. În acest sens,  BPN poate fi definit ca fiind planul financiar al statului
prin care sunt prevăzute veniturile și cheltuielile pentru o perioadă determinată de timp.
 
      BPN este structurat în felul următor:
        

BPN

Bugete locale
Bugetele APL de nivelul I
Bugetele APL de nivelul II

Bugetul central consolidat

Bugetul de Stat BASS 
Bugetul asigurării 
sociale de stat

FAOAM
Fondul asigurării 
obligatorii 
de asistență medicală
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C E  E S T E  B U G E T U L  P U B L I C  N A Ț I O N A L ?

”Uneori, oficialii noștri publici par
să se confunde între ce sunt banii

publici și ce sunt banii lor. ” 
Activist bugetar în Uganda



      Bugetul unei primării este un plan financiar pe o perioadă determinată, care este
compus din venituri și cheltuieli prognozate. Acest plan financiar este elaborat în baza unui
program de dezvoltare a localității și este orientat spre atingerea unor obiective clar
definite. Astfel, bugetul nu este doar un document pur financiar, dar și unul de politici – în
buget sunt reflectate prioritățile de cheltuieli în conformitate cu documentele strategice de
dezvoltare a localității.
      Scopul principal al unui buget local din punct de vedere funcțional este să finanțeze
serviciile publice. Aceste servicii sunt educația, sănătatea, infrastructura publică (drumuri,
iluminat stradal, poduri etc.), care, de obicei, nu sunt produse de agenții economici privați. 
      Bugetul local este doar o verigă într-un sistem mai complex de bugete, care formează
Bugetul Public Național (BPN). Bugetele care formează BPN sunt – Bugetul de Stat,
Bugetul asigurărilor sociale de stat (pensii și îndemnizații sociale) (BASS), Bugetul
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) și Bugetele unităților
administrativ-teritoriale (BUAT). La rândul său, BUAT este compus din bugetele unităților
administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate, orașe și municipii, cu excepția municipiilor
Bălți și Chișinău) și de nivelul doi (raioane, UTA Găgăuzia, municipiile Bălți și Chișinău)
       Bugetul local (de nivelul întâi) este dependent financiar de alte componente ale BPN.
Această dependență se manifestă prin transferurile din partea Bugetului de Stat și BUAT
de nivelul doi. Majoritatea transferurilor către bugetul local (de nivelul întâi) vin din partea
Bugetului de Stat pentru echilibrarea și susținerea bugetelor locale. 

PUTEREA BANILOR PUBLICI

guvernta
xe

cheltuieli
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Sursă: https://www.google.com/searchq=public+money



Proiectul bugetului localității. 
 Conform bunelor practici de asigurare a transparenței bugetare, autoritățile locale
sunt obligate să publice proiectele bugetelor și rapoartele privind executarea
acestora. De obicei, proiectele bugetelor locale pot fi găsite pe pagina web a
primăriei. În cazul în care aceste documente nu sunt publicate, cetățenii au dreptul
să ceară accesul la bugete în conformitate cu prevederile Legii privind accesul la
informație.

 

1

2

T R A N S P A R E N Ț A  B U G E T A R Ă
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 Lipsa de transparență determină 
neîncredere și un simțământ 

adânc de insecuritate.
Dalai Lama

     Poți obține date pentru analiza bugetului din mai multe surse. Mai jos enumerăm
cinci din ele:

 Rapoartele privind executarea bugetelor locale. Aceste rapoarte sunt publicate
pe pagina web a Ministerului Finanțelor pentru diferite perioade (lunar și anual).
Rapoartele privind executarea bugetelor locale sunt publicate în Catalogul de date
deschise al Ministerului Finanțelor.

Baza de date a finanțelor publice BOOST. Baza de date conține date dezagregate
pentru toate nivelurile bugetare pentru perioada 2005 – 2017. Această bază de date
este disponibilă în format (.xls) pe pagina web a Ministerului Finanțelor. De
asemenea, pe pagina Ministerului este publicat Manualul utilizatorului BOOST,
care poate facilita înțelegerea și lucru cu această bază de date.

3

1

http://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/catalogul-de-date-deschise-al-ministerului-finan%C8%9Belor-2019
https://mf.gov.md/ro/categoria-documentului/boost
https://mf.gov.md/ro/content/manualul-utilizatorului-boost

1.
2.
3.

2

3



     Fiecare sursă de date are atât avantaje, cât și dezavantaje. Particularitățile fiecărui
document sunt următoarele:      
    Proiectul bugetului localității: 

11

Baza de date a bugetelor locale. Baza de date a bugetelor locale este o platformă
web (http://localbudgets.viitorul.org/), pe care sunt prezentate datele dezagregate
pe bugetele a 930 localități din Republica Moldova.

Portalul web de transparență bugetară. Acest portal este disponibil pe pagina
web a Ministerului Finanțelor (https://buget.mf.gov.md/ro) și reprezintă un
instrument de vizualizare a datelor cu privire la executarea Bugetului de Stat și
celor locale. Datele sunt disponibile pentru perioada 2016 – 2020. 

4

5

AVANTAJE DEZAVANTAJE

datele sunt prezentate detaliat pentru
fiecare an în parte;

datele financiare sunt însoțite și de
note informative, în care sunt
argumentate cheltuielile și veniturile
primăriei;

sunt în formate greu de procesat în
cadrul unei analize cantitative. De
obicei, fișierele sunt publicate în
format (.pdf) și nu (.xls). 

Rapoartele privind executarea bugetelor locale:

AVANTAJE DEZAVANTAJE

sunt publicate într-un format ușor de
utilizat la calcule (.xls) și acoperă
diferite perioade (anuale și lunare);

nu conțin date pentru toate
clasificațiile bugetare, fiind publicate
doar în conformitate cu clasificația
funcțională;
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AVANTAJE DEZAVANTAJE

Datele bugetare din BOOST oferă cea
mai amplă și detaliată informație pe
marginea cheltuielilor și veniturilor
bugetare ale autorităților locale;

 În BOOST pot fi găsite cheltuielile
bugetare în conformitate cu
majoritatea clasificațiilor bugetare, cu
excepția celei pe programe;

Neajunsul principal al acestei surse de
date este actualizarea cu întârziere de
cel puțin un an după încheierea anului
bugetar;

Baza de date a finanțelor publice BOOST:

 Baza de date a bugetelor locale:

AVANTAJE DEZAVANTAJE

oferă, spre deosebire de BOOST,
indicatori bugetari deja calculați și
filtre de căutare ușor de utilizat

actualizarea cu întârziere cu cel puțin
un an bugetar a datelor

Portalul web de transparență bugetară:

AVANTAJE DEZAVANTAJE

datele sunt actualizate mai des, acum
fiind disponibile până în anul 2020;

executarea bugetului este disponibilă
nu doar pentru întregul an, dar și
pentru fiecare lună în parte

lipsa informației privind executarea
bugetului conform clasificației
administrative, dar și disponibilitatea
datelor începând doar cu 2016
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     Alegerea sursei de date pentru analiza bugetară depinde de scopul acesteia. Dacă scopul
analizei este de a obține niște indicatori-cheie pentru un singur an este recomandabilă
utilizarea datelor din proiectul bugetului localității. O analiză mai fundamentală a
bugetului și realităților social-economice ale localității necesită un set de date multianuale
pentru a compara evoluția în timp a indicatorilor bugetari. În acest caz este recomandabilă
utilizarea bazei de date BOOST și a rapoartelor privind executarea bugetelor locale
publicate pe pagina web a Ministerului Finanțelor.

E T A P E L E  P R O C E S U L U I  B U G E T A R

Ordinea nu este o presiune impusă
societății din exterior, ci un echilibru

realizat în interior.
Jose Ortega y Gasset

1
etapă

2
etapă

3
etapă

4
etapă

Etapa planificării bugetului

Etapa aprobării bugetului

Etapa executării bugetului

Etapa raportării 

    Etapa de pregătire a bugetului se face cu un an înainte de anul pentru care se bugetează.
Parlamentul adoptă legea bugetului de stat, președintele o promulgă iar Guvernul o publică în
Monitorul Oficial. 
Procesul bugetar include 4 etape de bază:
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 Planificarea bugetului.  Proiectul de buget  este  elaborat de Guvern, prin
subsistemul instituțiilor publice aflate în structura acestuia. Pentru o utilizare
eficientă a resurselor  este  necesar ca proiectul de buget să fie elaborat în funcție
de rezultatele obținute în domeniile economico-sociale finanțate de la buget.

Aprobarea executiei bugetului – pe baza raportului privind contul de execuție
bugetară, Parlamentul declanșează procedura de dezbatere și aprobare a acestuia.

Execuția bugetului – constă în activitatea de încasare a veniturilor bugetare și
de efectuare a cheltuielilor aprobate prin buget. Se realizează de către Guvern
prin intermediul ordonatorilor de credite bugetare. 

Rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale se întocmesc de către
autoritățile executive locale și se prezintă spre aprobare consiliilor locale pînă
la 15 martie a anului următor perioadei de gestiune.

B U G E T A R E A  P E N T R U  S E C T O R U L  D E  T I N E R E T

Tinerii reprezintă aproximativ 26,9% din populația Republicii Moldova și
totodată forța motrice în procesul de dezvoltare țării. Conform datelor Biroului
Național de Statistică (BNS) avem 710,8 mii persoane cu vârsta de 14-35 ani
din totalul de 2,618 milioane de cetățeni.

Dintre tineri, 51% sunt bărbați și 49% sunt femei, o situație ușor inversată față
de cea a populației generale (48,1% bărbați, 51,9% femei). 

Tinerii locuiesc preponderent (59,8%) în mediul rural, față de 40,2% în mediul
urban.



15

    Din acest considerent, dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate a
statului prin adoptarea și implementarea de politici efective ce vizează toate categoriile de
tineri. 
    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este instituția publică centrală abilitată și
responsabilă de dezvoltarea sectorului de tineret. Totodată, este importantă cooperarea
inter-sectorială cu alte ministere, instituții publice și societatea civilă pentru a soluționa în
mod concordat problemele existente și a aduce valoare adăugată situației tinerilor în
societate.

Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020

adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.1006 din 10 decembrie 2014, care
este continuarea strategiilor anterioare din sectorul de tineret.

a fost elaborat un amplu plan de acțiuni pentru îmbunătățirea calității
vieții tinerilor din majoritatea domeniilor: social, sănătate, educațional,
participativ, timpul liber, servicii pentru tineri, drepturile tinerilor,
politicile de tineret.

Legea nr. 215 cu privire la tineret

reglementează principiile și obiectivele politicilor de tineret, domeniile
de intervenție ale statului în domeniul tineretului, precum și cerințele
față de actorii politicilor de tineret.
Scopul legii constă în asigurarea creării oportunităților de participare și
dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării lor active la
toate aspectele vieții prin integrare și implicare deplină, prin acces la
informare și la servicii de calitate în educație, sănătate și în domeniul
social-economic.

     La baza reglementărilor sectorului de tineret sunt câteva acte legislative și
normative importante:
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2. DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul elaborat, însoțit de un demers către consiliul local, se depune la
secretariatul consiliului. O copie cu data înregistrării și numărul
demersului trebuie păstrată. 
Este posibil de prezentat planul direct în timpul ședinței Comisiei Buget și
Finanțe. 

1. ELABORAREA UNUI PLAN

Pregătirea unui plan de activități bine argumentat pentru localitate, cu
activități care ar trebui implementate în localitate. Setarea unui buget
aproximativ. Colectarea semnăturilor unui grup de inițiativă și/sau a
localnicilor. 

3. CONTACTAREA SECRETARULUI/CONSILIULUI 

Primăria sau consiliul raional publică, de obicei, informația despre
desfășurarea ședințelor pe marginea bugetelor locale. Însă, pentru a evita
vreo omisiune, este recomandat să contactezi secretariatului/consiliul
local pentru informații despre data ședinței pe marginea bugetului și
anume ședința Comisiei Buget și Finanțe.

4. PARTICIPAREA LA ȘEDINȚĂ

Participarea la ședința consiliului este publică. La componenta de
cheltuieli "Sport și acțiuni pentru tineret", participă și expune proiectul
activ, argumentând necesitatea acestuia, cât și modul de implementare. 

C U M  P O T  P A R T I C I P A  T I N E R I I  L A  E L A B O R A R E A
B U G E T U L U I

Perioada de participare a tinerilor (cetățenilor) este între 1 noiembrie și 15 decembrie. 

Sunt 4 pași pentru a participa la elaborarea bugetului și dezbaterea acestuia.  
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M O N I T O R I Z A R E A  B U G E T U L U I  L O C A L

     Odată ce ai însușit ce este bugetul, de unde poți găsi date despre bugetul local și
național, cine participă la elaborarea lui și care sunt etapele procesului bugetar, precum și
despre cum te poți implica direct la elaborarea bugetului, e timpul să înveți cum să
monitorizezi executarea bugetului din localitatea ta.  

      Analiza bugetului localității are scopul principal de a răspunde la întrebările cât și cum
cheltuie primăria banii. Pentru a răspunde la aceste întrebări, de obicei este necesară o
analiză a bugetului localității. Totodată, pentru a înțelege tendințele generale este suficientă
doar analiza unui set de indicatori-cheie, capabili să scoată în evidență cele mai pregnante
probleme.
     Drept reper, în baza căruia se va face selectarea indicatorilor, poate servi sistemul de
clasificare a cheltuielilor publice.

Viitorul aparține celor care
învață ce trebuie să învețe

pentru a face ce trebuie să facă.
Denis Waitley

CLASIFICAREA BUGETARĂ 

Clasificația funcțională
Această clasificație

sistematizează cheltuielile
bugetare conform scopului lor.
Cu ajutorul acestei clasificații
se pot analiza cheltuielile pe

diferite sectoare precum
educația, protecția socială,

securitatea. 

Clasificația economică are
scopul să divizeze cheltuielile
în cele curente și cele capitale
(investiții), cu un impact pe

termen lung. Analiza
cheltuielilor prin prisma acestei
clasificații ne permite să aflăm

cât primăria alocă pentru
investiții și cât pentru
activitatea sa curentă. 

Clasificația administrativă
Datele financiare conform

acestei clasificații sunt
repartizate pe instituții. De

exemplu, utilizarea clasificației
administrative ne va permite să

aflăm care este ponderea
cheltuielilor pentru întreținerea
primăriei în totalul cheltuielilor

bugetului local.
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   Lista indicatorilor-cheie pentru analiza bugetului localității este prezentată în Tabelul 1.

Indicator Scopul indicatorului Calcularea indicatorului

Cheltuielile bugetare 
(termeni nominali și reali) 

Indică valoarea cheltuielilor bugetare
realizate sau planificate în bugetul
local. Cheltuielile sunt analizate pe o
perioadă de câțiva ani pentru a observa
tendința de creștere sau descreștere a
acestora. Analiza pentru o perioadă mai
lungă este crucială, deoarece cifrele
pentru un singur an al bugetului pot fi
afectate de unii factori. caracteristici
doar acelui an. De asemenea, pentru a
vedea impactul inflației asupra
cheltuielilor bugetare, acestea se
calculează în termeni reali. 

Cheltuielile în termeni nominali sunt
indicate în rapoarte de executare a
bugetului. 
Cheltuielile în termeni reali =
(Cheltuielile în termeni
nominali)/(Indicele Prețurilor de
consum)

Cheltuielile conform
clasificației bugetare
funcționale

Arată domeniile prioritare de cheltuieli
(e.g. învățământ). Pentru a identifica
care sunt domenii ce consumă cele mai
multe resurse bugetare se calculează
ponderea fiecărui domeniu în totalul
cheltuielilor bugetare. Domeniul care
are cea mai mare pondere de cheltuieli
pe parcursul a mai multor ani se
consideră a fi unul prioritar

Ponderea cheltuielilor pe domeniu N
= (Cheltuielile pe domeniu
N)/(Total cheltuieli bugetare)*100%

Cheltuielile conform
clasificației bugetare economice

Arată cheltuielile curente și cele de
capital (investiții). De exemplu, pentru
a vedea care este prioritatea
investițiilor (reparația drumurilor,
iluminarea stradală, reparația
grădinițelor etc.) se calculează
ponderea cheltuielilor de capital în
totalul cheltuielilor bugetare pe
parcursul a mai multor ani. Dacă
ponderea acestor cheltuieli este mică,
atunci bugetul local este orientat
preponderent către finanțarea
activităților curente, dar nu către
dezvoltarea durabilă.

Ponderea cheltuielilor capitale =
(Cheltuielile capitale)/(Total
cheltuieli)*100% 

Cheltuielile conform clasificației
bugetare administrative 

Arată cheltuielile diferitor instituții din
localitate. De exemplu, conform acestei
clasificații se poate calcula care este
ponderea cheltuielilor pentru primărie
în totalul alocațiilor bugetare. Un buget
mare și în creștere destinat primăriei 

Ponderea cheltuielilor pentru
instituție = (Cheltuieli pentru
instituție)/(Total cheltuieli)*100%



19

poate să ducă la sub-finanțarea altor
instituții. 

Cheltuielile bugetare pe cap de
locuitor a localității 

Cheltuielile pe cap de locuitor sunt
necesare pentru comparația cu alte
localități. Localitățile cu un nivel de
cheltuieli mai mare pe cap de locuitor
tind să fie mai prospere și dezvoltate
din punct de vedere a infrastructurii.

Cheltuieli pe cap de locuitor=(Total
cheltuieli)/(Numărul de locuitori) 

Tabel 1: Indicatori-cheie pentru analiza bugetului 

C U M  A P L I C Ă M  I N D I C A T O R I I ?

     În continuare vom analiza datele bugetului municipiului Bălți, referindu-ne la 
 cheltuielile bugetare în termeni nominali și reali, precum și la repartizarea cheltuielilor
conform clasificației funcționale. 

     Veniturile totale ale municipiului Bălți au evoluat semnificativ în perioada ultimilor 5
ani, până la nivelul de 679,4mil. lei în anul 2021, cu o creștere anuală medie de circa 50
mil. lei sau 11% în termeni nominali și 7% în termeni reali (figura 1). 
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Figura 1: Evolția veniturilor bugetare 2017-2021, mil. MDL ale mun. Bălți
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    Creșterea veniturilor bugetare din ultimii ani au permis și realizarea unor cheltuieli
publice din ce în ce mai mari. Cheltuielile totale ale municipiului Bălți au crescut în
medie cu 13% începând cu anul 2017 în termeni nominali și cu aproximativ 9% în termeni
reali dacă eliminăm fenomenul inflației. Pentru anul 2021 s-au prognozat cheltuieli în
volum de 679,4 mil. lei. 

679.4
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Figura 2: Evolția cheltuielilor bugetare 2017-2021, mil. MDL, ale mun. Bălți

457.2

505.2

635.5

728.6

  667.2*

*preconizat

     Cheltuielile bugetare conform clasificației funcționale
   Cheltuielile direcționate pentru finanțarea activității grădinițelor și a instituțiilor din
învățământul primar au crescut constant în ultimii 5 ani ajungând până la nivelul de 420
mil. lei sau o pondere de 63% din totalul cheltuielilor, ocupând prima pozție conform
acestei clasificări.  În același timp cresc și cheltuielile pentru serviciile cu destinație
generală și anume finanțarea activității consiliului municipal și a primăriei. Sumele alocate
aproape s-au dublat în ultimii ani ajungând până la valoarea de 38,6 mil. lei sau 5% din
totalul cheltuielilor. Pentru dimensiunea cultură, tineret și sport au fost alocate 62 mil.
lei sau 9% din total, acestea fiind direcționate în special către cluburile de sport, tineret,
biblioteci și activitatea caselor de cultură, precum și activități culturale, sportive și de
tineret.

Figura 3: Repartizarea cheltuielilor bugetare conform clasificației funcționale pentru anul 2021 în mun.Bălți
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    Pentru sectorul cultură, tineret și sport au fost planificate cheltuieli în sumă de 62,3
milioane lei pentru anul 2021.  

CULTURĂ TINERET

SPORT

Protejarea și dezvoltarea
culturii, tradițiilor,

obiceiurilor localității și
prestarea serviciilor

informaționale și de lectură

Promovarea sportului prin intermediul
activităților sportive regulate și

practicarea unui mod sănătos de viață

Participarea tinerilor la viața
publică și promovarea
inițiativei active și a

patriotismului

C O N C L U Z I I

     Activitatea de monitorizare a bugetului local este destul de complexă și anevoioasă,
însă cunoașterea surselor de identificare a datelor despre bugetul local, responsabililor de
elaborare, etapelor procesului bugetar și cum poate fiecare tânăr să analizeze bugetul
localității conform unor indicatori-cheie, reprezintă un bun start în etapa conștientizării
necesității de a te implica nu doar în monitorizarea banilor tăi, dar și în elaborarea
propriului plan de activități sau direcții ce necesită bugetare. 
      Ești în drept să analizezi, să propui, să monitorizezi și să participi la ședințele
consiliului. Aceasta e cea mai potrivită metodă de a fi mai  mai aproape de  schimbările pe
care le dorești în localitatea ta, și, poate, exact cu tine va începe această schimbare!
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