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Notă de fundamentare privind 

bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul  2021 

 

În anul 2021 instituția prevede un buget de venituri și cheltuieli în 

valoare de 7.825 mii lei. 

Veniturile ce stau la baza fundamentării bugetului sunt integral 
venituri extrabugetare obținute din taxe, chirii, cotă parte asociere, 
penalități aplicabile pentru neachitarea la termenele scadente a obligațiilor 
contractuale, alte venituri  

Veniturile pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare se constituie din 
vărsăminte din secțiunea de funcționare . 

 
Cheltuielile se împart în : 

 - cheltuielile secțiunii de funcționare în valoare de 7.825 mii lei 
 

Cheltuielile prevăzute sunt : 
 

 - cheltuieli curente în valoare de 7.825 mii lei (cheltuielile secțiunii de 
funcționare ); 
 

Cheltuielile curente prevăd cheltuieli de personal în valoare de 3.235 
mii lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 4.590 mii lei. 

 
Cheltuielile de personal au valoarea de 3.235 mii lei și se compun 

din : 
 



- cheltuieli salariale în bani – Art.10.01 în valoare de 3.163 mii lei și 
reprezintă contravaloarea salariilor lunare brute ce se vor plăti 
salariaților instituiției în anul 2021 conform prevederilor legale în vigoare  
- cheltuieli cu contribuții – Art.10.03 în valoare de 72 mii lei și reprezintă 
contravaloarea contribuțiilor la asigurări ce se vor plăti în anul 2021 
 La fundamentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii s-au avut în 
vedere contractele preconizate a se încheia pentru achiziții de bunuri, 
prestarea de servicii și efectuarea de lucrări în anul 2021 . 

Cheltuielile cu bunuri și servicii – Art.20.01 în  valoare de 3.262 mii 
lei și se compun din : 
- cheltuieli cu furnituri de birou – Art.20.01.01 în valoare de 40 mii lei 
reprezintă achiziții de rechizite , consumabile imprimantă și copiator, 
tipizate pentru activitatea financiar contabilă , documente cu regim 
special prevăzute pentru desfășurarea activității instituției; 
- cheltuieli cu materiale de curățenie – Art.20.01.02 în valoare de 70 mii 
lei reprezentând achiziții de detergenți , materiale igenico sanitare, alte 
materiale pentru curățenie și salubrizare necesare activității la sediul 
instituției și în piețele din sector ; 
- cheltuieli cu încălzit și iluminat – Art.20.01.03 în valoare de 700 mii lei 
reprezintă consumurile de energie electrica și gaze naturale aferente 
piețelor din sector și sediul instituției ; 
- cheltuieli cu apă, canal, salubrizare – Art.20.01.04 în valoare de 454 mii 
lei reprezentând consumul de apă și taxa de canalizare, precum și 
prestările de servicii pentru salubrizarea piețelor din sector și colectarea 
gunoiului menajer ; 
- cheltuieli cu carburanți și lubrifianți – Art.20.01.05 în valoare de 49  mii 
lei reprezentând consumul de benzina și lubrifianți pentru autoturismele 
aflate în dotarea instituției ; 
- cheltuieli cu piesele de schimb – Art.20.01.06 în valoare de 29 mii lei 
reprezentând consumul preconizat de piese pentru casele de marcat, 
xerox, calculatoare, autoturisme ; 

  - cheltuieli cu posta, telecomunicații, radio, internet – Art.20.01.08 în    
valoare de 100 mii lei reprezintă contravaloarea abonamentelor lunare și a 
convorbirilor telefonice pentru telefonia fixa și mobila, precum și taxele 
poștale, abonament radio tv precum și servicii de internet prin cablu ; 

- cheltuieli cu materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional – 
Art.20.01.09 în valoare de 400 mii lei reprezintă materiale electrice, 
sanitare, materiale construcții, feronerie și alte materiale necesare în 
desfășurarea activității curente din piețele sectorului și de la sediul 
instituției; 



 - cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 
Art.20.01.30 în valoare de 1.420 mii lei reprezintă contravaloarea 
contractelor de prestări servicii preconizate a se încheia în anul 2021 
pentru asigurarea pazei în piețele din sector și la sediul instituției , 
servicii pentru aparatura birotica, verificări metrologice la cantarele din 
piețe, evaluări, asiguări auto și alte contracte de prestări servicii necesare 
în desfășurarea activității curente a instituției . 

Cheltuieli cu reparații curente – Art.20.02 în valoare de 215 mii lei 
reprezintă contravaloarea contractelor de reparații curente ce se vor 
efectua în piețele din sector în anul 2021, precum și alte reparații diverse; 

Cheltuielile cu bunuri de natura obiectelor de inventar – Art.20.05 
în valoare de 18 mii lei ce se compun din: 
 -cheltuieli cu uniforme și echipamente – Art.20.05.01 în valoare de 0 mii 
lei  
 -cheltuieli cu alte obiecte de inventar – Art.20.05.30 in valoare de 18 mii 
lei reprezentând contravaloarea obiectelor de inventar preconizate a se 
achiziționa în anul 2021. 

Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări – Art.20.06 în valoare 
de 5 mii lei ce se compun din cheltuieli cu deplasări interne, detașări , 
transferări – Art.20.06.01 reprezentând contravaloarea abonamentelor 
lunare pe mijloacele de transport în comun precum și diverse cheltuieli de 
transport ocazionale de deplasări în interiorul țării . 

Cheltuieli cu cărți, publicații și materiale documentare – Art.20.11 
în valoare de 3 mii lei și reprezintă contravaloarea abonamentelor la 
ziare, reviste și alte publicații cu specific economic, juridic necesare anului 
2021 . 

Cheltuieli de consultantă și expertiză – Art.20.12 în valoare de 60 
mii lei și reprezintă contravaloarea contractelor de consultanta și a 
expertizelor preconizate a se efectua în anul 2021. 

Cheltuieli de pregătire profesională – Art.20.13 în valoare de 10 mii 
lei și reprezintă contravaloarea cursurilor de pregătire, perfecționare și 
specializare profesională a angajaților instituției ce se vor efectua în anul 
2021. 

Alte cheltuieli – Art.20.30 în valoare de 1.017 mii lei si reprezintă 
contravaloarea impozitului pe clădiri și teren datorat de instituție , 
diverse taxe judiciare , contravaloarea TVA și alte cheltuieli stabilite prin 
dispoziții legale ce se vor efectua în anul 2021 . 

 
  



Deoarece instituția se finanțează integral din venituri extrabugetare 
plătile aferente fiecărui articol de cheltuiala din bugetul propus spre 
aprobare se vor efectua în limita veniturilor realizate . 
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