
Orașul Telenești

Proiectul de buget 2023



Participarea cetățenilor în procesul bugetar

În contextul elaborării proiectului bugetului pentru anul 2023, Primăria orașului Telenești 

a ținut cont de rezultatele chestionării locuitorilor orașului

Primăria orașului Telenești, în colaborare cu Coaliția locală, a realizat chestionarea 

cetățeni privind prioritățile bugetare pentru  anul 2023



CHELTUIELIVENITURI

Bugetul primăriei orașului Telenești pentru anul 2023

27,569.000mii lei27,569.000 mii lei



Structura planificată a veniturilor bugetare pentru 
anul 2023, mii lei

Evoluția veniturilor bugetare, 2020-2023, mii lei

Veniturile bugetului primăriei orașului Telenești 

18,921.0
20,452.9

22,203.7

27,569.0

2020 2021 2022 precizat 2023 planificat

VENITURI TOTALE 27569.0 27569.0 VENITURI TOTALE

Impozitul pe venit 8112.6

12281.4 Venituri proprii

Impozitul funciar 211.9

Impozitul pe bunurile imobiliare 951.2

Impozite pe proprietate cu caracter 

ocazional
1

Taxe pentru servicii specifice 1878

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi 

pentru practicarea unor genuri de activitate
295.5

Arenda terenurilor 30.8

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 784.4

Alte venituri încasate 15

Donații voluntare 1

Transferuri primite între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul I
15287.6 15287.6 Transferuri



Cheltuielile bugetului primăriei orașului Telenești

CHELTUIELI TOTALE 27569.0

Servicii de stat cu destinaţie generală 3858.0

Servicii în domeniul economiei 2231.7

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale 6403.3

Cultură,  sport, tineret, culte și odihnă 2528.1

Învățământ 12547.9

Evoluția cheltuielilor bugetare, 2020-2023, mii lei Structura planificată a cheltuielilor bugetare pentru 
anul 2023, mii lei

18,921.0
20,452.9

22,203.7

27,569.0

2020 2021 2022 precizat 2023 planificat



Servicii de stat cu destinație generală (3858.0mii lei)

3242.2 mii lei – Exercitarea guvernării

340 mii lei – Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

275.7 mii lei – Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție

Retribuirea muncii pentru 23,2 unități de personal



Servicii în domeniul economiei (2231.7 mii lei)

2231.7 mii lei – Dezvoltarea drumurilor



Gospodăria de locuințe și 

gospodăria serviciilor comunale (7403.3 mii lei)

6503.3 mii lei – Gospodăria comunală

Proiect – Aprovizionarea cu apă

900 mii lei – Iluminarea stradală

-1000 mii lei – Administrarea patrimoniului de stat

Remunerarea muncii pentru 19 unități de personal angajate în 

bază de contracte individuale de muncă



Cultura, sport, tineret, culte și odihnă

(2528.1 mii lei)

2428.1 mii lei – Dezvoltarea culturii

Centrul de Cultură (11,5 unități de personal) 

Teatre populare (7 unități de personal)

50 mii lei – Servicii de sport și cultură fizică

50 mii lei – Servicii pentru tineret

Căminul Cultural Mihalașa (2 unități de personal)

Biblioteca Mihalașa (1 unitate de personal)



Învățământ (12547.9 mii lei) 

Grădinița „Andrieș” (49,3 unități de personal)

Grădinița „Guguță” (27,5 unități de personal)

12547.9 mii lei – Educația timpurie


