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Eveniment organizat cu suportul 
Programului Comunitatea Mea

Primăria Ungheni



Bugetul Primăriei Ungheni
pe anul 2022

123,162,200 lei



Bugetul 2022

123,162,200 lei

Venituri

(de unde vin banii)
Cheltuieli

(unde se duc banii)



Analiza comparativă a bugetului

anii 2020 – 2021 - 2022

2020 2021 2022

105.083,900 lei 106,548,400 lei 123,162,200 lei



Transferuri de la Bugetul de Stat
66,470,100 lei (54%)

Venituri proprii
56,692,100 lei (46%)

De unde vin banii?

Transferuri de la Bugetul de Stat comparativ cu Veniturile proprii



Prestare servicii
4,615,100 lei (8%)

Impozite
42,645,000 lei (75%)

Taxe locale
9,532,000 lei (17%)

De unde vin banii?

Structura Veniturilor proprii



Încasări planificate din Taxe locale

Taxa pentru amenajarea teritoriului  - 1,750,000 lei

Taxa pentru unitățile comerciale șu/ sau prestări servicii – 4,805,000 lei

Taxa pentru salubrizare – 975,000 lei

Taxa de piață  – 1,200,000 lei 



Încasări planificate din Prestari Servicii

o Arenda incăperilor în institutii                                    376 ,000 lei 
o Plata părinteasca Gradiniță                                 2,987,300 lei
o Plata părintească institțiile extrașcolare                   907,800 lei
o Plata pentru antrenament sala CCM Regina Maria  30,000 lei
o Plata pentru utilizarea terenului parc                              90,000 lei
o Plata pentru utilizarea terenului stadion                        80,000 lei
o Plata pentru locațiunea bunurilor                                   24,000 lei
o Alte încasari Palatul de Cultură                                         40,000 lei
o Plata pentru notificarea activităților și serviilor            80,000 lei 
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Grădinițe

Instituții extrașcolare (sc,muzică,pictură,turizm)

Primăria și Consiliul Local

Reparația drumurilor

Instituții de cultură,culte și odihnă , sport

Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat stradal

Servicii datorii

Fondul de rezerva

Cum cheltuim banii?



Cum cheltuim banii?

Grădinițe

52,210,300 lei

Salarii

2000 copii 26105 lei/ copil

Alimentație Servicii 

23,739,382

lei

8,961,900

lei

7,062,500

lei

Alte 

cheltuieli

12.446,518

lei



Cum cheltuim banii?

Instituțiile  extrașcolare 

9,345,300 lei

Salarii

560 copii
16688 lei/copil

Reparații capit Servicii 

7,533,500

lei

1,000,000

lei

338,400

lei

Alte 

cheltuieli

473,400

lei



Cum cheltuim banii?

Primăria și Aparatul Primăriei

10,938,100 lei

Salarii Alte

cheltuieli
Servicii 

5,740,000

lei
1,703,600

lei

1,609,500

lei

Servicii 

editoriale

170,000

lei

Servicii reparații 

și materiale 

construcții

1,715,000

lei



Cum cheltuim banii?

15,693,400 lei

Palatul 

de 

Cultură

Școala 

sportivă

Muzeul

7,470,100

lei

817,300

lei

2.229,000

lei

Instituții de cultură, sport, culte și odihnă

Stadion

1,640,900

lei

Parc 

Micul Cluj

CMM 

Regina 

Maria 

Alte 

activit. 

sportive

Alte 

activit. 

culturale

877,200

lei

973, 300

lei

350, 000

lei

1,335, 600

lei



Cum cheltuim banii?

25,986,300 lei

Dezvoltarea 

comunală
Iluminarea 

stradală

18,549,100

lei

7,437,200

lei

Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat stradal  



Cum cheltuim banii?

616,000 lei

Servicii datorii 

Interne 

426,000

lei

Externe

190,000

lei



Cum cheltuim banii?

8,621,100 lei

Reparația drumurilor



Taxe locale şi cotele aferente acestora 

Nr.
d/o

Denumirea taxelor locale Cotele taxelor locale

1 Taxa pentru amenajarea 
teritoriului

200 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau 
fondator al intreprinderii individuale,de 
asemenea membrii acesteia și/sau pentru 
fiecare persoană ce desfășoară activitatea 
profesională în sectorul justiției 

2. Taxa pentru organizarea licitaţiilor
şi loteriilor

0,1% din venitul din vînzări ale bunurilor
declarate la licitaţie

3 Taxa de plasare(amplasare) a 

publicitații(reclame)

5%

4 Taxa de aplicare a simbolicii 

locale 

0,2%



Taxe locale şi cotele aferente acestora

Nr. d/o Denumirea taxelor locale Taxa  anuală

5 Taxa de piață  -30 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piață mixtă indiferent de 

programul de activitate;

-50 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piața de tip închis;

- 60 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piața auto.

6 Taxa pentru cazare - 6% din venitul din vinzări ale serviciului de cazare prestate de 

structurile cu funcții de cazare

7 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport 

auto de călători pe teritoriul municipiului 

(pentru fiecare unitate de transport 

-200 lei lunar pentru fiecare autoturizm cu capacitatea de pînă la 9 locuri 

inclusiv;

-300 lei lunar pentru fiecare autovehicul (microbus) cu capacitatea de  la 

10 pînă la 16 locuri inclusiv;

-250 lei lunar pentru fiecare autobus cu capacitatea de peste 17 locuri 

8 Taxa pentru parcare -24 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru parcare auto;

-30 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru parcare disciplinară;



Taxe locale şi cotele aferente acestora

Nr.
d/o

Denumirea taxelor locale Cotele taxelor locale

9 Taxa pentru salubrizare - 3 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la 
adresa respectivă 
Achitarea trimestrială
Se scutesc :
-Persoanele cu dizabilități severe și accentuate;
-Copii pînă la 18 ani

10. Taxa pentru dispozitivele publicitare 250 lei anual pentru fiecare metru pătrat
folosit

11. Taxă pentru uniţile comerciale şi/sau de 
prestări de servicii de deservire socială

conform Anexei nr. 3 la decizia CL



Cotele impozitului pe bunurile imobiliare

Nr. Denumirea impozitului Cota impozitului 

1. Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinație locative (apartamente și 
case de locuit individuale,terenuri aferente acestor bunuri); pentru 
garajele și terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile 
întovărășilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele 

0,31% din baza impozabilă a 

bunurilor imobiliare

2. Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinațiedecît cea  locativă 
sau agricolă,inclusiv exceptînd garajele și terenurile pe care acestea 
sînt amplasate și loturile întovărășilor pomicole cu sau fără construcții 
amplasate pe ele:
-achitat de către persoanele jurice și fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător

- Achitat de către persoane fizice –cetățeni 

0,30% din baza impozabilă a 

bunurilor imobiliare



Întrebări
sau

Propuneri


