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 Stimaţi consilieri,  

Onorată asistenţă, 

    Astăzi vă comunic cele mai reuşite acţiuni pe care noi, echipa Primăriei 

orașului Hîncești le-am realizat împreună, fiind în calitate de primar al orașului 

Hîncești,  în perioada anului 2020. 

Le mulţumesc pentru această oportunitate cetăţenilor municipiului Hînceşti, 

consilierilor municipali, colegilor mei și tuturor celor care m-au susţinut şi au avut 

încredere în mine. 

Stimaţi consilieri,  

   Anul 2020 a fost o  perioadă deloc uşoară pentru municipiul Hîncești, pentru mine 

personal, cît și pentru întreaga societate.  În aceste circumstanţe, misiunea mea a fost 

restabilirea încrederii cetăţenilor în instituţia pe care o reprezint, am dat dovadă de 

responsabilitate şi convingere, şi ţin să menţionez realizările echipei Primăriei 

municipiului Hînceşti. 

Primăria municipiului  Hîncești 

cf 1007601004054 

 

Darea de seamă 

privind executarea bugetului pe venituri și cheltuieli  pe perioada anului 2020 

 

Venituri 

Pentru anul 2020 bugetul municipiului Hîncești la venituri a fost aprobat în 

valoare de 41 588,7 mii lei. În baza deciziilor Consiliului municipal Hîncești pe par-

cursul anului 2020 bugetul a fost majorat cu 4 486,5 mii lei, în urma căruia suma 

anuală precizată constituie 46 075,20 mii lei.  

Pe perioada anului 2020 în bugetul Primăriei municipiului Hîncești au fost acu-

mulate venituri în sumă de 21 283,1 mii lei sau la nivel de 97 la sută față de sarcinile 

anuale precizate stabilite. În comparație cu perioada similară a anului 2019, veniturile 

au înregistrat o majorare cu 5 478,2 mii lei. 
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(mii lei) 

 

Specificația 

Planul pe an. 2020 Executat pe an. 

2020 

Devieri 

executat 

față de 

suma ap-

robată pe 

perioada, 

(%) 

Suma anuală 

aprobată 

Suma 

anuală 

precizată 

Suma (mii lei) 

Ponderea (%) 

Venituri, total 41 588,7 46 075,2 44 979,2 97,62 

Impozit pe venit 19 425,0 20 860,0 20 382,6 97,71 

Impozit pe proprie-

tate 

2 2628,0 2 643,0 2 394,6 90,6 

Impozite și taxe pe 

mărfuri și servicii 

4 672,0 4 982,0 4 350,4 87,32 

Venituri din proprie-

tate 

236,0 236,0 116,2 49,24 

Venituri din vin-

zarea marfurilor și 

serviciilor 

1 344,2 774,2 769,4 99,38 

Amenzi și sancțiuni 20,0 20,0 6,45 32,25 

Alte venituri 30,0 30,0 8,43 28,08 

Transferuri primite 

între bugetul de stat 

și bugetele locale 

20 533,5 22 313,6 22 298,3 99,93 

Transferuri primite 

între bugetele locale 

0,0 1 841,4 1 397,75 75,91 

 

Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică pe parcursul 

anului 2020 au constituit 2 726,6 mii lei. 

 

Cheltuieli 

 Primăria municipiului Hîncești pentru anul 2020 a aprobat în buget cheltuieli în 

sumă totală de 39 744,5 mii lei, cu o divirgență de 1 844,2 mii lei, cee ce constituie 

datoria față de instituțiile financiare. 

Conform deciziilor Consiliului municipal Hîncești, la partea de cheltuieli bugetul 

a fost precizat cu 10 182,5 mii lei, în urma căruia suma anuală precizată a constituit 

49 927,0 mii lei. 
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Pe parcursul anului 2020 cheltuielile executate constituie 47 841,92 mii lei sau la 

nivel de 96,0 la sută din suma cheltuielilor anuale precizate. Comparativ cu perioada 

respectivă a anului 2019, cheltuielile executate s-au majorat cu 7 005,3 mii lei.  

Cheltuielile anuale includ. 

                                                                                                                                            

(mii lei) 

 

Denumirea 

Planul pe anul 2020 Executat pe an. 

2020 

Devieri 

executat 

față de 

suma ap-

robată pe 

perioada, 

(%) 

Suma anuală 

aprobată  

Suma 

anuală 

precizată  

Suma (mii lei) 

 

Cheltuieli, total 39 744,5 52 653,6 50 568,5 96,0 

Retribuirea muncii 11 819,4 12 678,4 12 525,9 98,8 

Contribuții și prime 

de asigurări obliga-

torii 

3 250,5 3 546,3 3 446,9 97,2 

Servicii energie 

electrică 

1 818,0 823,7 493,6 59,9 

Gaze  835,7 835,7 726,2 86,9 

Apă și canalizare 444,0 446,0 322,2 72,2 

Alte servicii co-

munale 

6 875,5 7 665,5 7 641,0 99,7 

Servicii in-

formaționale 

129,9 177,3 162,2 91,5 

Servicii de teleco-

municații 

69,7 79,9 69,1 86,54 

Servicii de locațiune 100,0 56,8 56,7 99,9 

Servicii de transport  68,0 13,8 13,0 94,2 

Servicii reparatie 

curente 

339,0 1 401,1 1 378,1 98,3 

Formare profesion-

ală 

7,0 5,1 5,0 97,6 

Deplasări de ser-

viciu în interiorul 

tării 

24,2 1,9 1,7 88,1 

Deplasări peste ho-

tare 

99,0 0,0 0,0 0,0 

Servicii editoriale 100,0 89,0 88,96 99,9 

Servicii de protocol 40,0 0,0 0,0 0,0 

Servicii de paza 0,4 0,0 0,0 0,0 

Servicii bancare 2,0 0,0 0,0 0,0 
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Servicii postale 31,5 44,7 35,6 79,7 

Servicii neatribuite 

altor aliniate 

1 291,8 1 008,4 871,6 86,4 

Dobînzi pe împru-

muturi acordate  

312,2 312,2 312,2 100,0 

Dobînzi achit. 

pentru imprumut 

bug. alt nivel 

30,3 30,3 21,3 70,3 

Compensații 118,0 648,0 624,0 96,30 

Ajutoare bănești 0,0 500,0 498,0 99,6 

Alte prestații asist. 

socială 

0,0 41,4 41,4 100,0 

Indemn. la încetarea 

actiunii contr. 

0,0 28,8 25,1 87,2 

Indemn. pru inca-

pacitate temp. munc 

71,8 49,0 36,1 73,7 

Plăți aferente doc. 

executorii 

0,0 378,2 378,2 100,0 

Alte chelt. în bază 

de contract PF 

1 000,0 1 015,0 1 011,9 99,7 

Alte cheltuieli 

curente 

65,0 130,9 127,9 97,7 

Cheltuieli capitale 

pentru lucrări 

topogr, cadastrale 

30,0 30,0 3,1 10,2 

Chelt. capitale 

neatrib. altor catego-

rii 

0,0 50,0 49,5 98,9 

Reparații capitale 

ale clădirilor 

900,0 2 449,7 2 360,7 96,4 

Reparatia capital a 

constr. speciale 

3 949,5 9 852,5 9 696,1 98,4 

Reparatia capital a 

inst. de transmisie 

0,0 2 121,3 2 003,8 94,4 

Procurarea 

mașinilor și utila-

jelor 

339,7 518,3 486,9 93,9 

Procurarea mijlo-

acelor de transport 

450,0 304,2 304,2 100,0 

Procurarea uneltelor 

și sculelor 

125,7 229,4 218,2 95,1 

Procurarea altor 

mijloace fixe 

40,0 46,6 46,5 99,9 

Construcții special 0,0 670,0 583,3 87,0 
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în curs de execuție 

Procurarea combus-

tibilului 

139,0 94,2 94,1 99,9 

Procurarea pieselor 

de schimb 

40,0 20,6 7,6 36,9 

Procurarea pro-

duselor alimentare 

3 836,7 1 778,8 1 668,8 93,8 

Procurarea medica-

mentelor ți mater. 

sanitare 

19,0 11,4 9,1 80,2 

Procurarea mater. de 

uz gospodăresc 

137,5 308,4 293,5 95,1 

Procurarea materi-

alelor de constr. 

145,0 929,5 684,5 73,6 

Procurarea acceso-

riilor de pat 

46,5 152,5 151,9 99,6 

Procurarea altor ma-

teriale 

603,0 1 078,8 992,6 92,01 

 

În urma analizei cheltuielilor executate în perioada de raportare s-a constat, 

că la unele articole de cheltuieli % de execuție este mai mic de 50. 

Devierile au apărut din motiv că: 

 Cheltuieli capitale pentru lucrări de cadastru – au fost planificate și 

contractate, însă lucrările cadastrale din motivul situației epidimiologice nu au 

fost executate în anul curent. Executarea acestor lucrări sunt preconizate în an-

ul 2021. 

 

 

Mijloace fixe 

 

Conform bilanțului contabil la situația de 01.01.2020 valoarea mijlo-

acelor fixe constituie 156 860,1 mii lei. Pe parcursul anului 2020 valoarea in-

trărilor mijloacelor fixe a constituit 42 368,81 mii lei, dintre care cu titlu gratuit 

suma de 1 358,1 mii lei. În anul 2020 s-a înregistrat ieșiri de mijloace fixe în 

valoare de 1 745,33 mii lei, dintre care transmise cu titlu gratuit în sumă de 

1 346,4 mii lei, casate în sumă de 334,3 mii lei. 

Reparația capitală a clădirilor, a construcțiilor speciale și a instalațiilor 

de transmisie  au fost executate în anul 2020  în valoare de 14 060,6 mii lei.  

La capitolul Mijloace de transport pe parcursul anului 2020 conform 

deciziilor  au fost transmise cu titlu gratuit 2 mijloace de transport  și a fost 

procurat un autoturism nou în valoare de 304,2 mii lei. 
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Investiții în construcții speciale în curs de execuție pe perioada raportată  

au fost executate în sumă de 583,3 mii lei. 

La situația de 31 decembrie 2020 valoarea totală a mijloacelor fixe con-

stituie 197 483,6 mii lei. 

 

Datorii debitoare și creditoare 

 

Conform situației la data de 31.12.2020 creanțele instituției constituie 

suma de 760,0 mii leidintre care 

 125,7 mii lei - incasări de la prestarea serviciilor serviciilor cu 

plată(taxa penru grădiniță); 

 191,4 mii lei – plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului 

public; 

 28,2 mii lei – servicii comunale și alte; 

 65,8 mii lei – instalații de transmisie în curs de execuție; 

 29,2 mii lei – reparașie capitale; 

 215,9 mii lei – procurarea produselor alimentare; 

 85,8 mii lei – procurarea materialelor; 

 18,0 mii lei – alte creanțe. 

 

Datoriile creditoare constituie 3 073,0 mii lei inclusiv: 

 

 201,3 mii lei - incasări de la prestarea serviciilor serviciilor cu 

plată(taxa); 

 1 059,2 mii lei – remunerarea muncii pentru luna decembrie 2020; 

 223,4 mii lei – contribuții asigurări sociale;  

 397,0 mii lei – servicii comunale; 

 55,8 mii lei – alte servicii; 

 16,0 mii lei – îndemnizații pru incapacitate temporară de lucru; 

 62,0 mii lei – alte cheltuieli în bază de contracte; 

 577,2 mii lei – reparații capitale; 

 20,9 mii lei – procurarea activelor; 

 20,2 mii lei - instalații de transmisie în curs de execuție; 

 23,3 mii lei – procurarea combustibilului; 

 123,0 mii lei – procurarea produselor alimentare; 

 293,7 mii lei – procurarea materialelor. 

 Toate datoriile creditoare și debitoare sunt formate la situația de 31 decembrie 

2020. Datorii cu termen expirat nu avem. 

Soldul disponibil al mijloacelor bugetare în contul bancar al instituției la situ-

ația de 31.12.2020 constituie 847,0 mii lei. 
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Performanțe de programe/subprograme 

În conformitate cu p. 427 din anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 

din 24.12.2015 „Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bu-

getului” au fost stabilite programele și subprogramele de dezvoltare a Primăriei mu-

nicipiului Hîncești. 

Pentru anul 2020 au fost elaborate 10 programe. Executarea bugetului la chel-

tuieli pe programe a fost realizată după cum urmează: 

011 Programul – AUTORITĂȚI LEGISLATIVE ȘI EXECUTIVE 

0111 Subprogramul  Exercitarea guvernării, activitatatea aparatului Primăriei. 

Scopul subprogramului includegestiunea autorității cu funcție de control a 

actelor normative, interesele și problemele soluționate ale populației din municipiul 

Hîncești. La partea de cheltuieli bugetul programului constituie: 

                                                                                                                                                

mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

5 908,5 6 639,2 6 259,5 

 

Suma totală a cheltuielilor executate a  aparatului primăriei include: 

 remunerarea personalului – 1 981,2 mii lei; 

 contribuții asigurări sociale și medicale – 550,9 mii lei; 

 servicii de întreținere – 498,7 mii lei; 

 servicii reparație curentă -330,8 mii lei;  

 servicii editoriale – 89,0 mii lei; 

 alte chelt. în bază de contract (pers. fizice) -1 011,9 mii lei; 

 cheltuieli neatribuite altor categorii – 127,9 mii lei; 

 servicii poștale – 30,7 mii lei; 

 plăți aferente documentelor executorii – 378,2 mii lei; 

 procurarea materialelor – 255,6 mii lei; 

 procurarea activelor nefinanciare – 884,9 mii lei; 

 alte cheltuieli – 119,7 mii lei. 

 

Programul – Domenii generale de stat 

Programul include subprogramul – Gestionarea fondului de rezervă și 

de      intervenție. 

 Scopul subprogramului include activitățile imprevezibile și excepționale. 

Pe parcursul anului 2020, conform deciziilor Consiliului municipal 

Hincești au fost alocate 500,0 mii lei pentru acordarea ajutoarelor materiale. 
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017 Serviciul datoriei 

0171 Serviciul Datoriei internă a autorităților publice locale  

Subprogramul include - Datoria internă a instituției față de instituțiile fi-

nanciare. Obiectivul programului este acoperirea dobînzii aferente creditului 

acordat de către banca comercială. 

Cheltuielile subprogramului pentru anul 2020 constituie: 

                                                                                                                      mii 

lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

342,5 342,5 333,5 

 

         045 TRANSPORT  

0451 Transport rutier 

Subprogramul dat include administrarea serviciilor în domeniul transportului 

rutier, construcția și menținerea sistemelor de transport și instalațiilor speciale, pre-

cum și a construcției și menținerii drumurilor. 

Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli constituie: 

                                                                                                                       mii 

lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

3 769,5 7 917,0 7 811,3 

 

Suma cheltuielilor executate include lucrări de întreținere, reparație și con-

strucție a unor     drumuri noi din municipiul Hîncești. 

- servicii de renovare a marcajului rutier al străzilor din municipiu – 84,5 mii lei: 

- servicii de reparație a unor străzi – 386,6 mii lei: 

- lucrări de construcție a străzilor, trotuarelor din municipiu – 7 102,2 mii lei: 

- pentru procurarea materialelor de construcție(pietrișului)  - 238,0 mii lei. 

     06  GOSPODĂRIA DE LOCUINȚE ȘI GOSPODĂRIA   SERVICIILOR     

COMUNALE 

      Programul dat include următoarele subprograme: 

0620 Dezvoltarea comunală și amenajare. 

Subprogramul include acțiuni de amenajare și salubrizare a orașului. 

           Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie:  
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mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

6 800,0 8 248,8 8 245,0 

   

Suma cheltuielilor executate constituie serviciile de amenajare și salubrizarea a 

localității. 

0630 Aprovizionarea cu apă. 

Subprogramul administrează serviciile în domeniul aprovizionării cu apă,  

întreținerea, reparația și construcția rețelelor de apă și canalizare din municipiu, su-

pravegherea și reglementarea tuturor aspectelor în domeniul aprovizionării cu apă. 

 Bugetul subprogramului la cheltuieli constituie: 

                                                                                                            mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

0,0  1 832,6 1 696,4 

Suma cheltuielilor executate include: 

 reconstrucția colectorului de canalizare  516,2 mii lei: 

 construcția sistemelor de aprovizionare cu  apa și canalizare pe  unele străzi și 

sectoare din municipiu -1 180.2 mii lei. 

 

064 ILUMINAREA STRĂZILOR  

         0640 Iluminarea străzilor  

             Programul include subprogramul -  Iluminarea străzilor 

  Subprogramul include administrarea serviciilor în domeniul iluminării străzilor, in-

stalarea,gestiunea și menținerea serviciilor de iluminare a străzilor municipiului. 

           Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli constituie 

                                                                                                                    mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

1 200,0  3 302,0 2 765,7 

  În componența cheltuielilor executate sunt incluse: 

 Cheltuieli de iluminare a străzilor din municipiul Hîncești – 800,0 mii lei; 

 Instalarea, servicii de reparație  și gestiunea iluminatului stradal – 1 965,7 mii 

lei. 
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            08 CULTURĂ, SPORT, TINERET, CULTE ȘI ODIHNĂ 

             081 SERVICII DE SPORT, TINERET ȘI ODIHNĂ 

            0812 Subprogramul Servicii de sport și cultură fizică administrează serviciile 

de organizare a  măsurilor sportive, reglementează, susține, controlează obiectele 

sportive, Stadionul municipal, Scoala sportivă municipală, echipe sportive locale par-

ticipante la diferite evenimente sportive.  

 Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli constituie: 

 

 

                                                                                                                     mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

1 932,3  1 877,0 1 767,7 

  În componența cheltuielilor executate sunt incluse: 

 Cheltuieli pentru activitatea și întreținere a Școlii Sportive – 916,0 mii lei, din-

tre care 

1. cheltuieli retribuirea muncii – 647,4 mii lei 

2. cheltuieli contr. as. socială și as. medicală – 177,7 mii lei 

3. serviicii locațiune  – 5,5 mii lei 

4. alte servicii – 26,2 mii lei 

5. compensații cadr. didactice – 6,0 mii 

6. procurarea mijl. fixe – 22,0 mii lei 

7. procurarea materialelor – 31,2 mii lei 

 

 Cheltuieli de întreținere a Stadionului municipal – 847,6 mii lei 

1. cheltuieli retribuirea muncii – 231.2 mii lei 

2. cheltuieli contr. as. socială și as. medicală – 63,6 mii lei 

3. serviicii comnale  – 116,4 mii lei 

4. alte servicii – 65,8 mii lei 

5. reparatii capitale  – 134,4 mii 

6. procurarea mijl. fixe – 11,1 mii lei 

7. procurarea materialelor – 225,1 mii lei 

 Servicii de sport și cultură fizică – 4,1 mii lei 

 

0813  Subprogramul Servicii pentru tineret include cheltuieli privind organi-

zarea activitățile     pentru tineret. Bugetul cheltielilor executate la  subprogramul dat 

pe perioada raportată constituie 7,2 mii lei.  

           082 SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII 
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          0820 Subprogramul servicii în domeniul culturii include cheltuieli de organi-

zare a sarbătorilorlocale de către Primăria municiului Hîncești.  

     Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli pentru anul 2020 constituie:                                                                                                                                        

                                                                                                        mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

700,0 697,9 627,4 

 

În componența cheltuielilor executate sunt incluse  

 servicii neatribuite altor aliniate – 235,6 mii lei 

 procurarea mijloacelor fixe – 20,9 mii lei 

 procurarea altor materiale – 370,9 mii lei. 

 

09 ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

0911 Subprogramul Educație Timpurie înclude acordarea serviciilor de educație 

preșcolară în activitatea a cinci instituții preșcolare. Scopul principal al subpro-

gramului este – copii pregătiți multilateral pentru  integrarea în activitatea școlară 

Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli pentru anul 2020 constituie : 

                                                                                                                      mii 

lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

15 667,4 17 918,2 17 255,7 

 

În componența cheltuielilor executate sunt incluse: 

1. cheltuieli retribuirea muncii – 8 073,4 mii lei; 

2. cheltuieli contr. as. socială și as. medicală – 2 222,2 mii lei; 

3. serviicii  – 1 342,2 mii lei; 

4. compensații cadre didactice – 72,0 mii lei; 

5. îndemnizații incapacitate temp. de muncă – 23,9 mii lei; 

6. reparatii capitale  – 3 184,2 mii lei; 

7. procurarea mijl. fixe – 397,7  mii lei; 

8. procurarea materialelor – 548,4 mii lei; 

9. procurarea produselor alimentare -1 391,7 mii lei. 

 

0950  Subprogramul Învățămint nedifinit după nivel include acțiuni 

de educație extrașcolară, administrarea, inspecția, gestiunea și sprijinul  Ca-

sei de Creație și a Taberei de odihnă Codreanca. 

Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli pentru anul de rapor-

tare constituie:  
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                                                                                                                    mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

1 367,6 1 189,8 1 173,2 

 

În componența cheltuielilor executate sunt incluse cheltuieli de întreți-

nere:  

1.       Casei de Creație în suma de 978,1 mii lei, inclusiv: 

 cheltuieli retribuirea muncii - 692,2 mii lei; 

 contribuții as. sociale și as. medicale – 192,3 mii lei; 

 servicii locațiune – 51,3 mii lei; 

 servicii – 7,6 mii lei; 

 îndemnizații incapacitate temp. de muncă – 1,9 mii lei; 

 compensații cadrelor didactice – 16,0 mii lei; 

 procurarea mijloacelor fixe și a materialelor – 16,8 mii lei. 

 

2. Tabăra pentru copii Codreanca Hîncești – 195.1 mii lei, inclu-

siv: 

 cheltuieli retribuirea muncii – 145.6 mii lei; 

 contribuții as. sociale și as. medicale – 40.1 mii lei; 

 servicii – 6.7 mii lei; 

 îndemnizații incapacitate temp. de muncă – 0.3 mii lei; 

 procurarea  materialelor – 2.4 mii lei. 

 

10 PROTECȚIE SOCIALĂ 

1040 Subprogramul Protecție a familiei și a copiilor include admin-

istrarea, gestiunea și menținerea Centrului de Plasament Temporar Brindușa. 

Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli pentru anul 2020 constituie:  

                                                                                                                     mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

1 300,0  1 448,5 1 438,0 

 

În componența cheltuielilor executate sunt incluse: 

 remunerarea muncii – 711,9 mii lei; 

 contribuții as. sociale și as. medicale – 195,8 mii lei; 

 servicii – 134,3 mii lei; 

 îndemnizații incapacitate temp. de muncă – 0,4 mii lei; 

 procurarea mijloacelor fixe și a materialelor – 77,1 mii lei; 

 procurarea produselor alimentare – 277,1 mii lei; 

 plata îndemnizației zilnice copiilor – 41,4 mii lei. 
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1070 Subprogramul Protecție împotriva excluziunii sociale include ad-

ministrea, gestiunea și menținerea schemelor de protecție socială împotriva ex-

cluziunii sociale. 

Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli pentru anul 2020 constituie: 

                                                                                                                             

mii lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

0,0  602,0 599,2 

 

În componența cheltuielilor executate a subrogramului se includ:  

 redistribuirea ajutoarelor materiale conform deciziilor Consiliului 

Municipal Hîncești din Fondul de rezervă în suma de 498,0 mii lei; 

 acordarea serviciilor de alimentare de către cantina socială  pentru 

persoanele social vulnerabile  96,5 mii lei; 

 procurarea materialelor persoanelor social vulnerabile – 4,7 mii 

lei. 

 

1099 Subprogramul Alte servicii de protecție socială administrează și 

gestionează serviciile de asistență socială unor catergorii de populație. 

Bugetul subprogramului la partea de cheltuieli pentru anul 2020 constituie:  

                                                                                                                          mii 

lei 

Plan aprobat Plan precizat Executat 

56,7 589,7 588,7  

           Componența cheltuielilor executate constituie: 

 În baza deciziei Consiliului Municipal au fost acoperite 50 prc. din cheltuielile 

pentru servicii apa și canalizare pentru lunile martie – aprilie 2020, a populației 

municipiului în perioada situației de urgență – 530,0 mii lei; 

 remunerarea muncii a moderatorului comunitar – 44,4 mii lei; 

 contribuții as. socială și as. medicală – 12,1 mii lei; 

 îndemnizații incapacitate temp. de muncă – 0,4 mii lei; 

 procurarea materialelor – 1,8 mii lei. 

 

Cerințe la descrierea informației din bilanțul contabil 

1. .In conformitate cu graficul aprobat de prezentare a dării de seamă privind ex-

ecutarea bugetului pentru anul 2020, Primăria municipiului Hîncești a verificat, 
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analizat, prelucrat și sistematizat într-un raport unic rapoartele instituțiilor din 

subordinea primăriei. 

Activul bilanțului contabil coincide cu pasivul și constituie suma de 

29 934 254,24 lei la începutul perioadei și 24 796 277,53 lei la sfîrșitul perio-

adei de gestiune. Comparativ cu începutul anului suma s-a micșorat cu 

5 137 976,71 lei. Micșorarea a fost influențată de închiderea creanțelor suma -

405743,89 lei, achitarea datoriilor suma -724515,87, micșorarea soldului sto-

curilor materialelor. 

Mijloacele fixe la începutul anului bugetar au constituit suma de 

156 860 093,35 lei, la sfîrșitul perioadeide gestiune sumează 197 483 574,32 

lei. Majorarea se explică prin faptul efectuării reparațiilor capitale, con-

strucțiilor speciale și investițiilor capitale, procurarea mijloacelor fixe. Pe par-

cursul anului Primăria municipiului Hîncești a primit cu titlul gratuit: mijloace 

fixe în valoare totală de 1 358 133,56 lei, materiale în sumă de 6036,38 lei. 

Conform deciziilor consiliului au fost transmise cu titlul gratuit mijloace fixe în 

valoare de      1 346 404,90 lei, materiale în sumă de 1 225 136,29 lei. 

În urma sistării activității a IETpe perioada stării de urgență, au fost identificate 

și trecute la pierderi produse alimentare ușor alterabile, expirate în sumă de 

14 750,56 lei.  

Stocurile de materiale circulante la începutul anului a constituit 2 829 947,19 

lei, la sfîrșitul perioadei de gestiune constituie suma de 2 135 663,84, adică s-a 

micșorat cu 694 283,35 lei. Micșorarea se explică prin faptul finalizării 

reparațiiei curente a înstituțiilor din subordinea Primăriei Hîncești. 

2. Soldul mijloacelor bănești la situația 01 ianuarie 2020 la contul de decontare a 

instituției a înregistrat mijloace bănești în sumă de 5 696 624,62 lei(431100). 

La sfărșitul perioadei de raportare, 31.12.2020 constituie 846 984,31 mii lei. 

Cuantumul mijloiacelor financiare s-a micșorat cu 4 849 639,69 comparativ cu 

cel înregistrat la 01.01.2020. 

3. Veniturile efective pe perioada de gestiune a anului 2020 au constituit suma de 

77 522 856,54 lei, suma cheltuielilor efective de 46 602 972,54 lei. Rezultatul 

financiar al instituției publice pentru perioada raportată constituie 

30 919 884,00 lei, ceea ce constituie diferența dintre veniturile și cheltuielile 

efective ale perioadei de gestiune a anului curent și corespund cu datele înreg-

istrate și raportate în forma FD-042. 

4. Pe parcursul perioadei de raportare Primăria municipiului Hîncești a achitat 

ratele și dobînda creditelor conform graficului de rambursare în sumă de 

2 323 164,80 lei, dintre care 1 989 643,90 lei – rata creditelor și 333 520,90 

dobînda.  
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5. În perioada anului 2020 din sursele proprii ale Primăriei Hîncești au fost ex-

ecutate plăți aferente documentelor executorii din anii precedenți în sumă to-

tală de 378 224,00 lei. 

6. Mijloace temporar intrate în posesia primăriei la finele perioadei de gestiune 

constituie 376 284,66 lei. 

7. Inventarierea anuală a patrimoniului  a fost efectuată în conformitate cu Regu-

lamentul privind inventarierea anuală aprobat prin ordinul Ministrului de fi-

nanțe nr. 60 din 29.05.20212. Procedura de inventariere în cadrul primăriei  s-a 

desfășurat în perioada de referință în baza dispoziției nr. 258 din 30.10.2020.  

În baza circularei nr. 472/03-02 din 01.12.2020 emis de D.I. Hîncești în IET a 

fost efectuata inventarierea în baza ordinelor interne emise de către managerii 

instituțiilor. În urma inventarierii patrimoniului public supuse inventarierii nu 

au fost identificate lipsuri sau surplusuri de bunuri. 

De asemenea, în acest context țin să menționez explicit un șir de lucrări executate 

în anul 2020: 

Nr. 
d/o 

Numărul şi 

data 

contractului 

de achiziţie 

Obiectul de 

achiziţie 

(denumirea 

bunurilor/ 
lucrărilor/ 

serviciilor) 

Cod CPV 
Suma 

contractului 

Numărul şi data 
înregistrării în 

Trezoreria de Stat 

sau trezoreria 

teritorială a 

Ministerului 

Finanţelor 

Suma finală 
a Contractului ca 

urmare a 

micşorării 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

30 

28.02.2020 

Lucrări de reparație 

interioară a clădirei 

primăriei mun. 

Hîncești. 

45000000-7 147989,94 
2020-0000000793 

10.03.2020 
 

2.  39 

24.03.2020 

Diverse materiale 

de construcţii 
44190000-8 165450,00  

2020-0000000854 

26.03.2020 
72 045,53 

3.  

41 

26.03.2020 

Servicii de 

deservire tehnica si 

exploatare a 

centralelor termice. 

50720000-8 129674,23 
2020-0000000870 

06.04.2020 
116 622,23 

4.  

42 

06.04.2020 

Lucrări de 

plombare a gropilor 

prin metoda de 

injectare 

45233 

000-9 
98658,95 

2020-0000000869 

06.04.2020 
 

5.  
44 

09.04.2020 

Marcaj rutier al 

străzilor din mun. 

Hîncești 

45233221-4   256803,00 
2020-0000000879 

09.04.2020 
236 123,60 

6.  

60 

10.06.2020 

Servicii de 

elaborare a 

devizelor de 

cheltuieli și 

71242000-6 36563,00 
2020-0000001048 

12.06.2020 
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asistență  tehnică. 

7.  

61 

13.06.2020 

Reparația 

trotuarului din 

pavaj (segment str. 

Chișinăului – str. 

Mihail Sadoveanu). 

45200000-9 295999,65 
2020-0000001058 

16.06.2020 
 

8.  

62 

13.06.2020 

Construcția rețelei 

publice de 

alimentare cu apă 

pe str. Livezilor. 

45231300-8 44166,00 
2020-0000001084 

22.06.2020 
 

9.  

63 

16.06.2020 

Reparația 

trotuarului pe str. 

Alexandru cel Bun, 

adiacent  str. 

Chișinăului 8. 

45200000-9 292989,98 
2020-0000001071 

18.06.2020 
 

10.  
64 

07.07.2020 

Reabilitarea rețelei 

publice de apă pe 

str. I. Creangă 

45112360-6 71143,60 
2020-0000001202 

14.07.2020 
 

11.  65 

16.06.2020 

 

Construcția rețelei 

publice de apă pe 

str. S. Lazo 

45231300-8 94200,00 
2020-0000001085 

22.06.2020 
 

12.  
66 

23.06.2020 

Construcția rețelei 

publice de apă pe 

str. G. Enescu 

45231300-8 118658,00 
2020-0000001088 

23.06.2020 
 

13.  

67 

10.07.2020 

Forarea orizontală 

cu montarea 

conductei de 

presiune pentru 

stația de pompare a 

apelor uzate cu 

d=75mm str. Chiril 

Botnari 

76431000-3 34322,95 
2020-0000001201 

14.07.2020 
 

14.  

68 

18.06.2020 

Produse antiseptice 

și produse de 

protecție 

individuală 

necesare pentru 

prevenirea și 

combaterea 

răspîndirii COVID-

19 

33631600-8 14918,95 
2020-0000001086 

22.06.2020 
 

15.  

69 

23.06.2020 

Planificarea și 

elaborarea 

conceptului 

urbanistic a două 

sectoare 

71320000-7 67000,00 
2020-0000001089 

23.06.2020 
 

16.  70 

23.06.2020 

Luminițe de 

sărbători 
31522000-1 238750,00 

2020-0000001124 

30.06.2020 
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17.  73 

26.06.2020 

Termometre cu 

infraroșu 
38412000-6 12720,00 

2020-0000001139 

01.07.2020 
 

18.  
74 

22.06.2020 

Reparația capitală a 

străzii Teilor din 

mun. Hîncești 

45200000-9 294692,97 
2020-0000001160 

07.07.2020 
 

19.  
75 

13.07.2020 

Reparația capitală a 

străzii V. Crăsescu 

I etapă din mun. 

Hîncești 

45200000-9 150000,00 
2020-0000001238 

22.07.2020 
 

20.  
76 

24.07.2020 

Reparația capitală a 

străzii Dragoș Vodă 

din mun. Hîncești 

45200000-9 99953,41 
2020-0000001252 

27.07.2020 
 

21.  
77 

27.07.2020 

Reparația capitală a 

străzii Serghei Lazo 

din mun. Hîncești. 

45200000-9 197364,82 
2020-0000001290 

06.08.2020 
 

22.  
78 

09.07.2020 

Reparația capitală a 

străzii Iachir – str. 

Teilor din mun. 

Hîncești. 

45200000-9 276599,51 
2020-0000001240 

22.07.2020 
 

23.  

80 

26.06.2020 

Reparația capitală a 

străzii Cuza Vodă ( 

sector între 

str.Toma Ciorbă și 

P. Zadnipru) din 

mun. Hîncești 

45200000-9 99806,56 
2020-0000001157 

07.07.2020 
 

24.  
81 

26.06.2020 

Servicii de 

prospecțiuni 

geologice 

71000000-8 49475,00 
2020-0000001179 

09.07.2020 
 

25.  82 

26.06.2020 

Pavaj pentru str. I. 

Creangă 
44110000-4 199003,20 

2020-0000001145 

03.07.2020 
 

26.  

83 

06.07.2020 

Reparația capitală a 

trotuarului str. 

Chișinăului – Poșta 

Moldovei din mun. 

Hîncești. 

45200000-9 102967,93 
2020-0000001220 

18.07.2020 
 

27.  
84 

01.07.2020 

Reparația capitală a 

iluminatului stradal 

pe str. Chișinăului 

din mun. Hîncești. 

45230000-8 199999,68 
2020-0000001137 

01.07.2020 
 

28.  

85 

10.07.2020 

Reparația 

(amenajarea) 

trotuarului de acces 

la spălătorie și 

bucătărie la 

grădinița de copii 

nr. 4 din mun. 

Hîncești. 

45200000-9 97002,45 
2020-0000001224 

21.07.2020 
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29.  
86 

26.06.2020 

Procurarea și 

instalarea 

sistemelor de 

supravghere video 

32235000-9 82250,00 
2020-0000001176 

09.07.2020 
 

30.  

87 

03.07.2020 

Reparația capitală a 

străzii Sf. Treime 

de la Al. cel Bun 

pînă la M. Dragan, 

din mun. Hîncești 

45200000-9 285950,29 
2020-0000001159 

07.07.2020 
 

31.  

89 

07.07.2020 

Țiglă metalică 

pentru baza tehnică 

a Î.M. Regia 

Autosalubritate, 

Reparații și 

Amenajare 

44110000-4 100000,00 
2020-0000001200 

14.07.2020 
 

32.  
91 

09.07.2020 

Servicii de 

alimentare a 

persoanelor social 

vulnerabile 

55500000-5 80000,00 
2020-0000001181 

09.07.2020 
 

33.  

92 

17.07.2020 

Materiale de 

construcţii pentru 

reparații curente la 

stadionul municipal 

și grădinița nr. 4 

”Andrieș” 

44000000-0 44158,40 
2020-0000001239 

22.07.2020 
 

34.  

93 

27.07.2020 

Servicii de reparare 

şi de întreţinere a 

mobilierului și 

procurarea 

mobilierului de 

bucătărie pentru 

grădinița nr. 7 

”Guguță” din mun. 

Hîncești. 

50850000-8 38900,00 
2020-0000001317 

12.08.2020 
 

35.  
94 

14.07.2020 

Laptopuri pentru 

grădinițele din mun. 

Hîncești 

30200000-1 82135,00 
2020-0000001219 

18.07.2020 
 

36.  

95 

17.07.2020 

Reparația capitală a 

acceselor din str. 

Al. cel Bun în 

curțile adiacente str. 

Sadoveanu și 

Chișinăului 10 

45200000-9 229906,19 
2020-0000001223 

20.07.2020 
 

37.  96 

14.07.2020 
Banere cu tipar 22000000-0 47940,00 

2020-0000001237 

22.07.2020 
 

38.  
97 

17.08.2020 

Lucrări de 

proiectare ” Rețea 

de canalizare cu 

71322200-3 58502,00 
2020-0000001390 

24.08.2020 
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presiune de la stația 

de pompare 

principală la stația 

de epurare, mun. 

Hîncești 

39.  
99 

27.07.2020 

Reparația 

împrejmuirilor 

stadionului 

municipal  Hîncești. 

45000000-7 65523,60 
2020-0000001291 

06.08.2020 
 

40.  

100 

27.07.2020 

Reparația capitală a 

curții și acceselor la 

blocurile locative 

din str. Chișinăului 

8 și Ion Creangă 52. 

45200000-9 273031,97 
2020-0000001293 

06.08.2020 
 

41.  

101 

06.08.2020 

Reparația capitală a 

rețelei de iluminat 

stradal str. 

Constantin 

Negruzzi și Dragoș 

Vodă din mun. 

Hîncești 

45230000-8 111805,48 
2020-0000001292 

06.08.2020 
 

42.  103 

18.08.2020 
Servicii de cadastru 71354300-7 29999,00 

2020-0000001391 

24.08.2020 
 

43.  

104 

18.08.2020 

Reparația capitală a 

rețelei de iluminat 

stradal din cartierul 

locativ între str. 

Ștefan Vodă și str. 

Împăratul Traian 

45230000-8 123 321,43 
2020-0000001392 

24.08.2020 
 

44.  
105 

07.09.2020 

Produse 

farmaceutice și 

consumabile 

medicale 

33600000-6, 

33140000-3, 

33000000-0 

62932,86 
2020-0000001478 

15.09.2020 
 

45.  106 

07.09.2020 
Utilaj din inox 42990000-2 168558,00 

2020-0000001476 

15.09.2020 
 

46.  
107 

07.09.2020 

Articole de uz 

casnic pentru 

instituțiile 

preșcolare 

39510000-0 216604,58 
2020-0000001519 

21.09.2020 
 

47.  
108 

07.09.2020 

Produse de curățat 

și rechizite școlare 

pentru instituțiile 

preșcolare. 

39830000-9, 

39162110-9 
98229,17 

2020-0000001474 

15.09.2020 
 

48.  

109 

26.08.2020 

Reparația capitală a 

rețelei de iluminat 

stradal str. 

Metropolit Varlaam 

și Marinescu din 

45230000-8 99 342,62 
2020-0000001417 

03.09.2020 
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mun. Hîncești 

49.  

110 

07.09.2020 

Aparate elecrice de 

uz casnic pentru 

instituțiile 

preșcolare din 

municipiul 

Hîncești. 

39710000-2 64895,00 
2020-0000001475 

15.09.2020 
 

50.  

113 

01.09.2020 

Reparația capitală a 

rețelei de iluminat 

stradal str. Mihail 

Moraru din mun. 

Hîncești. 

45230000-8 99 836,91 
2020-0000001418 

03.09.2020 
 

51.  

120 

14.09.2020 

Construcția și 

montarea cabinelor 

din PVC în 

grupurile sanitare 

din gradinițe. 

45262600-7 47900,00 
2020-0000001528 

21.09.2020 
 

52.  

122 

19.09.2020 

Reparația capitală a 

rețelei de iluminat 

stradal str. Ștefan 

Vodă din mun. 

Hîncești. 

45230000-8 200032,81 
2020-0000001533 

21.09.2020 
 

53.  
123 

28.09.2020 

Montarea urnelor 

pentru gunoi pe 

străzile din mun. 

Hîncești 

51000000-9 25307,89 
2020-0000001633 

07.10.2020 
 

54.  

126 

12.10.2020 

Elaborarea 

proiectului pentru 

cartierul locativ în 

partea de sud-est a 

mun. Hîncești 

71242000-6 50000,00 
2020-0000001666 

13.10.2020 
 

55.  
129 

01.10.2020 

Montarea bordurei 

de protecție de pe 

str. M. Eminescu 

din mun. Hîncești. 

45200000-9 30856,49 
2020-0000001606 

02.10.2020 
 

56.  

131 

28.09.2020 

Articole din sticlă. 

Aparate electrice de 

uz casnic pentru 

alimente,  

echipament de 

bucătărie pentru 

grădinița nr.7 

39299000-4, 

9711000-9, 

39221000-7 

26309,61 
2020-0000001607 

02.10.2020 
 

57.  

132 

05.10.2020 

Reparatia capitală a 

curtii blocului 

locativ str.  

Marinescu, 12 din 

mun. Hînecști. 

45200000-9 266 998,22 
2020-0000001634 

07.10.2020 
 

58.  134 Lucrari 45200000-9 279 999,65 2020-0000001664  
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01.10.2020 suplimentare de 

reparatie capitală a 

drumului (sector 

Gribova -Iachir-

Teilor)(beton) 

13.10.2020 

59.  

135 

06.10.2020 

 Lucrari de 

reparație a 

sistemului de 

iluminat public din 

mun. Hîncești. 

45310000-3 119457,27 
2020-0000001652 

12.10.2020 
 

60.  
136 

06.10.2020 

Rераrаțiа capitală а 

rețelei de iluminat 

stradal str. Iachir 

din muп. Hîncești 

45310000-3 69968,36 
2020-0000001635 

07.10.2020 
 

61.  

137 

20.11.2020 

Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor de 

reparație a 

sistemului de 

iluminat public din 

mun. Hîncești 

71520000-9 11724,45 
2020-0000001894 

23.11.2020 
 

62.  
138 

08.10.2020 

Serviciu de reparare 

și întreținere a 

automobilelor 

50112000-3 40000,00 
2020-0000001656 

12.10.2020 
 

63.  

139 

08.10.2020 

Lucrari de instalare 

de echipament de 

iluminare stradala 

pe str. Mihai 

Eminescu din mun. 

Hîncești 

453161100-9 106927,75 
2020-0000001658 

12.10.2020 
 

64.  

140 

08.10.2020 

Servicii de reparare 

şi de întreţinere a 

instalaţiilor 

electrice din zona 

monumentului 

Grigore Cotovschi 

50711000-2 29668,64 
2020-0000001653 

12.10.2020 
 

65.  

141 

12.10.2020 

Lucrări de reparație 

capitală  a rigolei 

de scurgere, a 

podului și a 

trotuarului segment 

(str. Columna, M. 

Spataru, 

Chisinaului). 

45200000-9 274 996,51 
2020-0000001706 

20.10.2020 
 

66.  

142 

09.10.2020 

Construcția rețelei 

publice de 

canalizare pe str. 

G.Enescu segment 

78-114 

45231300-8 148832,44 
2020-0000001657 

12.10.2020 
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67.  

143 

19.10.2020 

Lucrari de 

extindere a rețelei 

de iluminat public 

pe str. Chișinăului 

din mun. Hîncești 

45311000-0 - 

Lucrări de 

cablare şi 

conexiuni 

electrice 

206837,89 
2020-0000001705 

20.10.2020 
 

68.  

144 

13.10.2020 

Construcția rețelei 

publice de 

canalizare pe str. 

Tineretului ( 

segment 12-22). 

45231300-8 53934,48 
2020-0000001665 

13.10.2020 
 

69.  

145 

16.10.2020 

Servicii de 

proiectare. 

Ridicarea 

topografică și 

geodezică pentru 

proiectul 

”Valorificarea 

luncii râului 

Cogâlnic din mun. 

Hîncești cu 

excluderea riscului 

de inundație a 

gospodăriilor 

casnice, prin 

amenajarea zonei 

de agrement pentru 

copii și tineret” 

71240000-2 98008,56 
2020-0000001735 

23.10.2020 
 

70.  

146 

23.10.2020 

Servicii de reparare 

şi de întreţinere a 

robinetelor și 

rețelelor în 

blocurile sanitare la 

grădinițe 

50513000-4 46808,09 
2020-0000001753 

27.10.2020 
 

71.  

147 

16.11.2020 

Lucrări de curăţare 

şi reparaţie a 

canalului de 

evacuare a apei din 

str. Stefan Voda 

(sector Marinescu-

Sfinta Maria). 

45246400-7 299977,67 
2020-0000001918 

26.11.2020 
 

72.  
150 

30.10.2020 

Schimbarea 

corpurilor de 

iluminat 
51110000-6 118689,68 

2020-0000001809 

09.11.2020 
 

73.  

151 

02.11.2020 

Reparatia curentă a 

segmentului între 

str. Cuza Vodă și 

V. Micle,  din str. 

Ion Creanga 

50800000-3 84514,28 
2020-0000001819 

10.11.2020 

0,00 

acord reziliere 

nr.01/151 din 

30.11.2020 
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74.  

157 

25.11.2020 

Servicii de 

elaborare ”Strategia 

de dezvoltare 

durabilă pentru 

orașul Hîncești” 

73220000-0 30000,00 
2020-0000001955 

02.12.2020 
 

75.  

158 

09.11.2020 

Lucrări de reparație 

capitală  a str. Gh. 

Coșbuc segment 

(str. M. Eminescu – 

Al. cel Bun). 

45200000-9 199998,58 
2020-0000001810 

09.11.2020 
 

76.  

159 

10.11.2020 

Reparația capitală a 

stației de pompare 

str. Victoriei, 20 

(sonda sector 

Floarea II). 

45332200-5 99986,00 
2020-0000001839 

13.11.2020 
 

77.  

160 

16.11.2020 

Lucrări de reparație 

capitală  a str. Ion 

Creangă (segment 

str. M. Sadoveanu – 

Octavian Goga). 

45200000-9 199568,88 
2020-0000001866 

18.11.2020 
 

78.  

161 

16.11.2020 

Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor la 

obiectul: ”Lucrări 

de construcție la 

colectorul de 

canalizare” atribuit 

prin COP nr. MD-

1593185011674 din 

data 09.07.2020 

71520000-9 4 301,45 
2020-0000001872 

18.11.2020 
 

79.  
162 

02.11.2020 

Reparația fațadelor 

grădiniței de copii 

nr. 3 din mun.  

Hîncești 

45000000-7 136104,52 

2020-0000001859 

17.11.2020 

 

0,00 

acord reziliere nr. 

01/162 din 

08.12.2020 

80.  163 

12.11.2020 
Pietriș 14200000-3 39750,00 

2020-0000001860 

17.11.2020 
 

81.  
164 

18.11.2020 

Consumabile 

medicale nechimice 

de unică folosinţă 

33141000-0 31080,00 
2020-0000001874 

18.11.2020 
 

82.  
165 

18.11.2020 

Reparația capitală a 

gardului gradiniței 

nr. 3 din mun. 

Hîncești. 

45342000-6 299600,65 
2020-0000001909 

26.11.2020 
 

83.  

167 

20.11.2020 

Servicii de 

alimentare a 

persoanelor social 

vulnerabile cu 

prilejul organizării 

55500000-5 12000,00 
2020-0000001983 

04.12.2020 
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Hramului 

municipiului 

Hîncești 21.11.2020 

84.  
171 

30.11.2020 

Reparația capitală a 

pavilioanelor IET 

nr. 3 din mun. 

Hîncești. 

45200000-9 299972,50 
2020-0000001945 

30.11.2020 
 

85.  

173 

07.12.2020 

Lucrări de reparație 

a străzii Dimitrii 

Cantemir (drum din 

beton segment 

Cantemir - 

Tineretului - Vatra) 

din mun. Hîncești 

45200000-9 180000,11 
2020-0000002006 

08.12.2020 
 

86.  

175 

23.11.2020 

Construcția a 10 

platforme noi de 

colectare a 

deșeurilor în 

municipiul Hîncești 

45223000-6 255341,88 
2020-0000001976 

04.12.2020 
 

87.  

176 

07.12.2020 

Reparația rigolei de 

scurgere a apelor 

pluviale (ograda 

blocului din str. Ion 

Creangă) 

50000000-5 20938,00 
2020-0000002062 

11.12.2020 
 

88.  

177 

07.12.2020 

Construcția 

conductei de 

canalizare pe str. 

Baștina, 35-39, din 

mun. Hîncești. 

45231300-8 59965,00 
2020-0000002063 

11.12.2020 
 

89.  

179 

11.12.2020 

Servicii de 

supraveghere a 

lucrărilor:  

”Reparatia si 

constructia 

drumurilor si 

trotuarelor  din 

mun. Hîncești” 

71520000-9 39700,00 
2020-0000002197 

19.12.2020 
 

90.  
162/1 

08.12.2020 

Reparația fațadelor 

grădiniței de copii 

nr. 3 din mun.  

Hîncești 

45000000-7 136149,53 
2020-0000002152 

17.12.2020 
 

91.  

180 

11.12.2020 

Lucrari de reparație 

a str. Alexandru cel 

Bun în perimetrul 

străzilor G. Cojbuc 

si Cuza Voda 

45200000-9 291655,20 
2020-0000002226 

21.12.2020 
 

92.  181 

11.12.2020 

Reparatia capitală a 

curtii blocului 
45200000-9 130207,28 

2020-0000002213 

21.12.2020 
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locativ str.  

Marinescu, 12 din 

mun. Hînecști( 

lucrări 

suplimentare). 

93.  

182 

11.12.2020 

 Reparația capitală 

a rețelei de iluminat 

stradal str. Miron 

Costin din mun. 

Hîncești. 

45230000-8 33768,53 
2020-0000002198 

19.12.2020 
 

94.  

183 

11.12.2020 

Lucrări de reparație 

capitală a 

segmentului str. D. 

Cantemir – str. 

Vatra din mun. 

Hîncești 

45200000-9 133 305,24 
2020-0000002260 

22.12.2020 
 

95.  

184 

11.12.2020 

Lucrari de 

constructie a 

suprafetei de 

cauciuc terenului 

Multifunctional al 

Directiei Stuatii 

Exceptionale 

Hincesti amplasat 

pe str. M. Hincu, 

238 

45200000-9 298998,68 
2020-0000002273 

23.12.2020 
 

96.  

185 

11.12.2020 

Lucrări de reparație 

capitală  a str. Gh. 

Coșbuc segment 

(str. M. Eminescu – 

Al. cel Bun) lucrări 

suplimentare 

45200000-9 88945,23 
2020-0000002261 

22.12.2020 
 

97.  

186 

11.12.2020 

Lucrări de 

construcție a rețelei 

de canalizare din 

strada Ion Creangă 

din mun. Hîncești, 

segment între str. 

Veronica Micle și 

str. Cuza Vodă 

45231300-8 168481,00 
2020-0000002214 

21.12.2020 
 

98.  
4-20 

11.12.2020 

Servicii cadastrale” 

delimitarea 

terenului...” 

79995100-6 25 570,00 
2020-0000002163 

17.12.2020 
 

99.  

187 

17.12.2020 

Lucrări de reparație 

a str. Sf. Treime, a 

parcării adiacente 

grădiniței nr. 1( 

lucrări 

suplimentare).  

45200000-9 267135,70 
2020-0000002271 

23.12.2020 
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100.  

188 

11.12.2020 

Lucrări de montare 

a rețelei de iluminat 

stradal pe str. Ion 

Creangă intersecție 

M. Sadoveanu ( 

sector adiacent 

grădiniței nr. 3) din 

mun. Hîncești 

45230000-8 69928,91 
2020-0000002231 

22.12.2020 
 

101.  

189 

10.12.2020 

Reparația capitală a 

străzii Petru Movilă 

din mun. Hîncești ( 

varianta albă) 

sector intre str. 

Grădinilor și 

Bucovina 

45200000-9 99241,90 
2020-0000002232 

22.12.2020 
 

102.  

190 

11.12.2020 

Reparatia curentă a 

segmentului între 

str. Cuza Vodă și 

V. Micle,  din str. 

Ion Creanga 

50800000-3 84514,28 
2020-0000002233 

22.12.2020 
 

103.  

191 

11.12.2020 

Lucrări de reparație 

a centralei termice 

la grădinița de copii 

nr. 3 din mun.  

Hîncești. 

45000000-7 54683,87 
2020-0000002272 

23.12.2020 
 

104.  
 

98 

22.07.2020 

Lucrări de 

construcție la 

colectorul de 

canalizare 

45200000-9 516174,00 
2020-0000001254 

27.07.2020 
 

105.  

127 

30.09.2020 

Servicii de 

proiectare a 

rețelelor de 

canalizare a cinci 

sectoare din mun. 

Hîncești. 

71322200-3 244 800,00 
2020-0000001717 

 
 

106.  

153 

26.10.2020 

Reparația capitală a 

trotuarelor pe str. 

Mihalcea Hîncu ( 

sector 2-104 între 

Catedrală și pod) 

din municipiul 

Hîncești 

45200000-9 1624344,26 
2020-0000001820 

12.11.2020 
 

107.  

156 

03.11.2020 

Reparația capitală a 

străzii Miron Costin 

din municipiul 

Hîncești. 

45200000-9 763544,36 
2020-0000001838 

13.11.2020 
 

108.  
154 

26.10.2020 

Lucrări de reparație 

a trotuarelor și 

acceselor de pe 

45200000-9 881 752,37 
2020-0000001811 

 09.11.2020 
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teritoriul IET nr. 3 

din mun. Hîncești 

 

În anul 2020, potrivit informației specialistului în reglementarea proprietății funciare,  

în anul 2020 au fost realizate terenuri după cum urmează:  

 

Nr. D/O denumirea lucrării 
cantitatea 
lucrărilor 

nr. deciziei  

1 
Atribuirea unor 

terenuri 
8 terenuri 19/06 din 11.12.2020 

2 
Formarea 

bunurilor imobile 
27 terenuri 

inițiale 
26/06 din 11.12.2020 

3 

corectarea 
erorilor comise în 

cadrul 
 atribuirii ter-

enurilor în propri-
etate privată 

12 terenuri 22/06 din 11.12.2020 

4 
stabilirea relațiilor 

de superficie 
3 terenuri 24/06 din 11.12.2020 

5 

corectarea 
erorilor comise în 

cadrul 
 atribuirii ter-

enurilor în propri-
etate privată 

8 terenuri 03/02 din 30.03.2021 

6 
Formarea 

bunurilor imobile 
12 terenuri 07/02 din 30.03.2021 

7 
stabilirea relațiilor 

de superficie 
10 terenuri 08/02 din 30.03.2021 

8 vinzare aferente 6 terenuri 11/02 din 30.03.2021 

9 vinzare licitatie 25 terenuri 12/02 din 30.03.2021 

10 delimitare 7 terenuri 14/02 din 30.03.2021 

    
 

Stimați Consilieri, 

    Un domeniu  cu multe probleme și cu  puține  posibilități  este  

asistența socială. Prin prisma responsabilităților care revin conform legii  

autorităților publice locale de nivelul I am  ținut în cîmpul atenției noastre   

familiile și persoanele  socialment vulnerabile, invalizii,copiii  aflați în situ-

ație de risc, copiii aflați sub tutelă, bătrînii singuratici, alte persoane 

dezavantajate. Astfel, în baza rapoartelor de activitate pentru anul 2020, 

prezentate de specialiștii responsabili, Vă prezint activitățile desfășurate pe 
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domenii, pentru anul 2020, fiind unul dificil din cauza situației epidemio-

logice privind infecția Covid-19. 

Domeniul cultural:  

În legătură cu situația epidemiologică privind infecția Covid-19, nu au putut fi 

asigurate desfășurarea tuturor activităților culturale planificate pentru anul 2020, 

fiind, desfășurate doar unele activități cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și 

răspîndire a infecției Covid-19, impuse de CNESP. 

Pe parcursul anului 2020 au fost desfășurate următoarele activități culturale: 

- Ziua Îndrăgostiților „Fericirea se naște din iubire” – 40490 lei; 

- Aniversarea a 31-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan -7500 lei; 

- Ziua Internațională a Femeii – 168150 lei; 

- Sărbătorile de Paști -148500 lei; 

- Procurarea produselor în scopul prevenirii și combaterii răspîndirii  virului 

Covid-19 – 50000 lei; 

- Ziua Internatională a Copilului - 1 iunie 2020 – 35950 lei; 

- Ziua Lucrătorului medical și farmacistului -28800 lei; 

- Ziua Independeței RM și Sărbătoarea “Limbii noastre” – 6000 lei; 

- Ziua Internațională a Pedagogului – 49700 lei; 

- Ziua mondială a persoanelor în etate -9000 lei; 

- Hramul mun.Hîncești – 81600 lei; 

- Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități-10000 lei 

- Aniversarea a XXX-a de la formarea Poliției RM – 3000 lei; 

- Sărbătorile de iarnă – 74450 lei, în valoare de 638764 lei, iar activități 

sportive: 

- Pregătire fizică generală-6650 lei 

- Campionatul RM de judo-juniori 2848 lei 

- Campionatul RM la box – 6000 lei 

- Campionatul RM la box (elevi)– 6000 lei 

-  în valoare de 22098 lei, în total fiind suma de 660862 lei. 

În anul 2020, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Municipal Hîncești a Tinerilor, în temeiul deciziei Consiliului Municipal 

Hîncești nr.13/06 din 11.12.2020. Din cauza situaței pandemice și restricțiilor 

impuse, nu s-a constituit pînă în prezent Consiliul Municipal Hîncești a Tinerilor, cu 

regret. 

Secția relații cu publicul: 

-documente de intrare  de la persoane fizice -2393 

- documente de intrare  de la persoane juridice – 1098 

-documente expediate – 1830 

-certificate (diverse) -3425 



29 
 

-autorizații pentru cimitir -162 

-autorizații de construcții – 76 

-autorizații de desființare -21 

- procuri -198 

-înștiințări pentru persoane fizice -63, pentru persoane juridice 227 

-certificate de urbanism- 115 

-certificate informative-36. 

 

Domeniul social: 

 În legătură cu desfășurarea unor activități culturale au fost organizate colete 

alimentare, prânzuri calde la domiciliu după necesitate, ajutoare sociale diferitor 

categorii de persoane, familii social-vulnerabile, familii cu 3 sau mai mulți copii ș.a., 

aprox. 300-400 de beneficiari. Au fost oferite consultații privind ajutoarele sociale, 

ajutoarele materiale, înscrierea pentru frecventarea grădiniței, deplasari la domiciliul, 

verificarea condițiilor de trai a copiilor aflați în situații de risc, s.a., În anul 2020, a 

fost aprobat fondul de rezervă în valoare de  500 000 lei, din contul căreia au fost 

repartizate ajutoare materiale pentru 231 persoane.  

Țin să menționez și să apreciez buna colaborare cu președintele Consiliului de 

administrare al societății invalizilor și a persoanelor vulnerabile Hîncești – dnul 

Rujanschi Vasile, care în situația epidemiologică a oferit suportul necesar persoanelor 

vulnerabile și celor țintuiți la pat, livrând prânzuri calde la domiciliul acestora.Au fost 

mereu receptivi, responsabili și au efectuat tot posibilulul ca persoanele din grupurile 

de risc să fie asigurați cu cele necesare, în acestă perioadă. 

În calitate de președinte al Comisie pentru protecția drepturilor copilului, Vă 

aduc la cunoștință, că pe parcursul anul 2020, au avut loc 8 ședințe, unde s-au 

examinat 45 de cazuri.Comisia respectivă, rămîne a fi una de importanță majoră și 

cea mai solicitată în acest domeniu, cu membri specialiști și profesioniști din diferite 

categorii de activități, intervenind în scopul prevenirii sepărării copilului de părinți, 

situației de aflare în situație de risc a copiilor.Majoritatea cazurilor au un 

management satisfăcător, avînd rezultatte pozitive din partea unor familii social-

vulnerabile, dar sunt părinți iresponsabili de viața și securitatea copiilor lor.Pot afirma 

cu certitudine ca am avut o conlucrarea eficientă cu Inspectoratul de Poliție Hîncești, 

asistenții sociali comunitari DASPF Hîncești, Biroul de Probațiune Hîncești, 

Procuratura r.Hîncești, primării ș.a. 

În calitate de președinte al Comisiei Administrative, Vă aduc la  cunoștință, că 

au fost convocate 7 ședințe, examinate  29 procese-verbale, amenzi aplicate în sumă 

de 13400 lei, încasate 6450 lei. 

Instituții subordonate Primăriei mun.Hîncești: 

Centrul de plasament temporar Brăndușa 
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Scopul Centrului este de a oferi copiilor aflati în situatii de risc, servicii de 

cazare, îngrijire, educatie, după caz consiliere psihologică, medicală în vederea 

(re)integrării copilului într-un mediu familial. Intensificarea activităţilor calitative de 

prevenţie şi intervenţie în situaţii de: risc, conflicte interpersonale, dificultăţi de 

învăţare, de adaptare, disfuncţii psihosomatice, dispoziţii afective negative, 

neîncredere în sine,anxietate ș.a. 

Pe parcursul anului 2020,                                                                                                                                                                    

au  fost plasați: 11 copii. Din cei 27 de copii care au fost in serviciul CPT,,Brandusa,, 

pe parcursul anului 2020: 3 cu virsta prescolara, 24 –elevi.Au fost reintegrați în 

familia biologica 6 copii, 2 s-a schimbat forma de protecție, plasati in Casa de Tip 

Familie in com.Carpineni, 1 a fost inscris la școala de meserii din Hîncesti.La 

moment în serviciu avem 17 copii, cu virsta  între 6-15 ani, 10 fete,7 băieti.Dețin 

statut de copil ramas fara ocrotirea parinteasca 12 copii, fără statut -  5 copii.  

În pofida declarării stării de urgență pe teriotoriul RM, Centrul și-a contiuat 

activitatea în regim obilnuit, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și răspîndire 

a infectiei Covid-19.Trecerea la regimul online de studii, a pus în dificultate 

participarea copiilor la lectiile online.Însă, în ajutor ne-au venit partenerii din cadrul 

Fundației pentru copii,,Pestalozzi,,din Elvetia, care au oferit 4 laptopuri  noi, AO,,Open 

Gates,,, gratie cărora s-a făcut față provocărilor cu succes.Parteneri au efectuat posibilă 

studierea la distanță a limbilor engleză și franceză, pe perioada vacanței de vară. ÎIn 

luna august,  au fost selectați în Proiectul ,,Batrinete activa,, care a durat 5 luni,cu 

suportul AO,,Open Gates,, și MECC. În acest timp, copii au însușit tehnici de croit, 

cusut manual și la mașina de cusut, fiind dotați cu 2 mașini de cusut  și diverse 

materiale. 

La începutul anului școlar, copiii aflați în plasament la Centrul, au fost asigurați de 

către Primăria mun.Hîncești, cu toate rechizitele necesare pentru anul de studii. 

Școala Sportivă Municipală Hîncești 

În temeiul deciziei Consiliului Municipal Hîncești nr.14/06 din 11.12.2020, a 

fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Sportive Municipale 

Hîncești.În legătură cu declarea stării de urgență pe teritoriul RM, activittaea 

instituțiilor extrașcolare a fost suspendată, iar reluarea activității a avut loc parțial, la 

18.05.2020, desfășurînd ore online și în aer liber, cu respectarea prevederilor Comisiei 

Naționale Extraodinare în Sănatate Publică. Frecventa elevilor este în număr de 

aprox.200-250 copii. Totuși, a fost organizat Cupa Școlii Sportive la fotbal (elevi), 

unde au participat 4 echipe din municipiu și raion, cu respectarea tuturor măsurilor de 

prevenire și răspîndire a infectiei Covid-19, iar 4 sportivi ai Școlii au participat la 

Campionatul  RM  de box. Organizarea altor competiții sportive au fost interzise de 

CNESP. La începutul anului școlar au fost permisă desfășurarea activității instituției cu 

respectarea tuturor măsurilor de prevenire și răspîndire a infectiei Covid-19. Au fost 

deschise 4 probe noi:baschet, volei, sambo,aerobica sportivă. 
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MEDIATORUL COMUNITAR 

În  mun. Hînceşti, locuiesc 78 de familii de etnie romă, în număr 296 de 

persoane, dintre care bărbaţi sunt 89, femei 98 şi copii sunt 109  de copii în familii a 

cîte 4-7 persoane. Sunt 17 persoane cu grad de dizabilitate. În cîmpul muncii avem 5 

persoane angajate, majoritatea sunt şomerii şi  îndeplinesc muncii sezoniere ori 

lucrează în calitate zilieri,pe cînd ceilalţi desfăşoară activităţi pe cont  propriu ,cel 

mai des cu comerțul ilegal stradal. În prezent la Agenţia Ocupărea Forţei de Muncă 

sunt înregistrate  33 de persoane de etnie romă. La începutul anului 2020, mai multe 

familii au migrat peste hotare,  sunt la moment 10 familii plecate. Ajutorul social 

primesc 33 de familii, sprijin familial nu s-a acordat. Pe parcursul anului s-au adresat 

357 de persoane în birou, toate întrebările solicitanţilor sunt înregistrate in Registru 

de audienţă. Sesizări telefonice - 107, vizite la domiciliu – 57. 

Mediatorul comunitar a participat la diverse șendințe de examinare a situației 

copiilor aflați în situații de risc, s-a deplasat la domiciliu pentru verificarea condițiilor 

de trai, a oferit pachetelor alimentare ș.a.Reprezentanții de etnie romă au beneficiat 

de suportul și ajutor Primăriei în egală măsură cu ceilalți solicitanți, fară nici o 

discriminare. 

CENTRUL DE CREAȚIE PENTRU COPII DIN HÎNCEȘTI 

 

    Centrul de Creație nu dispune de un sediu al său, deaceea continuă să-și 

desfășoare activitatea în clădirea L.T. „M. Lomonosov„ Hîncești  str. M. Hîncu 132 și 

dispune de 5 spații cu destinație didactică, 1 cabinet al managerului instituției; 1 

încăpere pentru păstrarea costumelor se află în incinta primăriei (subsol).  Cercul 

Prelucrarea artistică a lemnului  își desfășoară activitatea în atelierul liceului 

M.Eminescu, în total 11 cercuri și 25 grupe, cu un număr de elevi înmatriculați la 

cercuri în anul de studii 2020, de 320 copii. 

Din cauza situației epidemiologice din țară, în baza Hotărârii CNESP nr.26 din 

21.08.2020, cu privire la relansarea procesului educațional în instituțiile de 

învățământ și Repere metodologice privind organizarea instituțiilor de învățământ  

extrașcolar  în anul de studii 2020-2021, s-a aprobat modelul nr.7 „Învățarea mixtă”, 

ceea ce a redus semnificativ numărul de elevi participanți la activitățile online-80 

elevi. Din totalul activităților publice planificate 9, au fost realizate 4, motivul fiind 

sistarea procesului educațional și a diverselor activități culturale. 

Instituțiile de Educație Timpurie din mun.Hîncești 

În mun.Hîncești sunt 5 instituții de educație timpurie, cu următoarele date, pentru 

anul 2020: 

IET nr.1 - 143 copii, 6 grupe; 
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IET nr.3- 140-150 copii, 6 grupe;(activitate suspendată) 

IET nr.4 – 280 copii, 14 grupe, activează la moment doar 12; 

IET nr.6 – 145 copii, 6 grupe; 

IET nr.7 – 210 copii, 9 grupe. 

Pîna la declararea stării de urgență pe teriotriul RM,  IET mun.Hîncești și-au 

desfășurat activitatea în regim normal, iar după declararea stării de urgență pe 

teriotriul RM, activitatea acestora a fost suspendată integral, pe o perioadă de 

aprox.jumătate de an. În perioada respectivă, angajaților IET din mun.Hîncești li s-a 

menținut salariul pe 1 unitate, instituțiile au efectuat lucrări de reparații curente in 

instituții, au desfășurat lecții online pe grupurile formate, în acest scop instituțiile au 

fost dotate cu laptopuri pentru a fi mai eficientă desfășurarea activităților online. 

În temeiul Hotărârilor CNESP nr.21 din 24.07.2020, nr.26 din 21.08.2020, 

nr.28 din 28.08.2020, Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea 

activității instituțiilor de educație timpurie în contextul  pandemiei Covid-19, 

Reglementărilor- cadru special privind punerea în aplicare a Instrucțiunii de pregătire 

pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie, aprobate 

de MECC și MSMPS, reluarea activității IET din mun.Hîncești, a avut loc din data de 

15.09.2020, strict coordonată cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și 

Agenția națională pentru Siguranța Alimentelor, în baza Raportului de autoevaluare 

privind pregătirea instituțiilor în perioada pandemică.  

Condițiile impuse au fost respectate, chiar dacă au fost întîlnite dificultăți, cum 

ar fi interzicera utilizarea apei a căror probe au fost neconforme la blocurile alimentare și s-

au emis recomandări de a utiliza apa potabilă din surse sigure și verificate la indici sanitaro-

igienici și microbiologici sau apa potabilă îmbuteliată de către agenți autorizați.Astfel, 

primăria mun.Hîncești a contract un agent economic autorizat, și a asigurat instituțiile cu apă 

potabilă, pînă la clarificarea situației.Totodată, instituțiile au fost asigurate pentru controlul 

infecției cu Covid-19, ca de ex.: termometre non-contact și digitale, dezinfectanți pentru 

toate suprafețele, cît și pentru mâini, vizier, măști,  mănuși de unică folosință, lămpi bacteri-

cide, covorașe dezinfectante, veselă, prosoape, lengerii de pat ș.a. produse prevăzute de 

Regulamentul sanitar al IET, corespunzător capacității instituție, în valoare de aprox.500 

000 lei. Pentru prima data instituțiile au fost asigurate cu 100% cele necesare pentru activi-

tate, începînd cu lingurițele mici- pînă la asigurarea cu apă potabilă. 

Redeschiderea IET și reluarea activității lor a avut loc, conform Planului de acțiuni 

manageriale pentru redeschiderea instituției în perioada pandemică , coordonat și aprobat de 

Primăria mun.Hîncești, unde s-au prevazut fiecare etapă:programul de activitate a fiecărei  

 




