
 

Bugetul orașului Călărași pentru anul 2019 

Venituri Cheltuieli 

36,4 mil. lei 38,1 mil. lei 
+25,1% față de 2018 +24,5% față de 2018 

 

Veniturile la bugetul orașului Călărași provin din două surse: veniturile proprii și transferurile de la bugetul 

de stat. Din 36,4 milioane lei pe care primăria orașului planifică să le încaseze în anul 2019, 19,5 milioane 

lei sau 53,5% sunt transferuri de la bugetul de stat, restul fiind venituri proprii. Venitul planificat de orașul 

Călărași pentru anul 2019, distribuit pe cap de locuitor reprezintă 2,510 lei1. 

Veniturile proprii ale primăriei Călărași se constituie din colectări ale impozitelor și alte taxe locale precum 

și din venituri de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată. În 2019, se prognozează venituri 

proprii în valoare de 16,8 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 49,8% mai mult față de 2018. Această creștere 

rapidă, ,se datorează faptului că primăria orașului a obținut un grant din partea Uniunii Europene în valoare 

de 5,9 milioane lei, venit care a fost inclus în proiectul de buget, la veniturile proprii. 

Veniturile primăriei din taxe pentru servicii specifice 

 
Primăria orașului Călărași are dreptul de a determina nivelul anumitor taxe și impozite locale și anume: 

1. Taxa pentru amenajarea teritoriului – 124 lei anual pentru fiecare salaria ; 

2. Taxa de plasare a publicității – 5% din venitul din vânzări; 

3. Taxa de aplicare a simbolicii locale – 0,25% din venitul din vânzări; 
4. Taxa de piață – între 14 și 127 lei anual pentru m2, în funcție de tipul de piață; 

5. Taxa pentru cazare – 3% din venitul din vânzări; 

6. Taxa pentru dispozitivele publicitare – 360 lei anual pentru fiecare m2 ; 
7. Taxa pentru salubrizare – 2 lei lunar pentru fiecare domiciliat; 

8. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto – între 210 și 1200 lei lunar, în funcție de 

numărul de locuri.  

 
În anul 2019, primăria prognozează colectarea veniturilor în valoare totală de 2,7 milioane lei din aceste 

8 tipuri de impozite, ceea ce reprezintă 16,5% din totalul veniturilor proprii. Cu părere de rău, la 

momentul de față nu sunt prezentate veniturile pe fiecare tip de taxă specifică.  
 

Alte tipuri de impozite la discreția primăriei sunt impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare. 

În 2019, primăria estimează că va colecta 1,9 milioane lei din aceste două categorii de impozite, ceea ce 
reprezintă 11% din veniturile proprii. Cotele pentru bunurile imobiliare sunt limitate de Codul Fiscal, 

cota maximă variind între 0,3% și 0,4% din valoarea estimată a bunurilor în dependență de destinația 

acestuia.  

 
În anul 2019, primăria planifică majorarea cotei impozitului pentru apartamente și case de locuit 

individuale, de la 0,16% în prezent până la 0,17%.  

                                                   
1 Conform datelor Biroului Național de Statistică, populația prezentă în orașul Călărași, la începutul anului 2018, a fost de 14,5 
mii oameni, accesat: goo.gl/UKHW9Y 
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Pe partea de cheltuieli pot fi evidențiate 3 categorii care reprezintă cea mai mare pondere în cheltuielile 

totale: învățământul (32,4% din total cheltuieli), gospodăria de locuințe și a serviciilor comunale (29,6% din 

total cheltuieli) și cultura, sport, tineret, culte și odihna (17,8% din total cheltuieli).  

 

Cheltuielile din învățământ se referă la acoperirea costurilor pentru educație timpurie. În Călărași activează 

3 grădinițe-creșe cu 20 de grupe, care sunt frecventate de 570 copii cu vârsta între 2 și 7 ani. Suma totală 

alocată pentru întreținerea grădinițelor în anul 2019 va fi de 12,3 milioane lei, ceea ce rezultă într-un cost 

pentru copil de aproximativ 86 lei pe zi. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli este fi acoperită din 

transferurile de la bugetul de stat, circa 11,2 milioane lei. Suma respectivă va fi destinată pentru întreținerea 

celor 3 instituții și a personalului de aproximativ 100 de angajați, dar și pentru asigurarea alimentației 

copiilor. O altă parte din costul de întreținere a grădiniței este acoperit prin contribuția părinților. Plata 

părinților este un adaos pentru alimentația copiilor și constituie 10 lei pentru fiecare zi, contribuția totală 

fiind de 1,1 milioane lei. 

O modificare a bugetului este planificată pentru a fi adoptată la data de 18 ianuarie 2019. Această modificare 

va rezulta în creșterea veniturilor și a cheltuielilor din contul creșterii transferurilor cu destinație specială 

din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru construcția rețelelor de 

aprovizionare cu apă în partea de Nord-Vest a orașului.  

Anumite categorii de cheltuieli 

 
Transferurile de la bugetul de stat în valoare de 19,6 milioane lei vor fi distribuite pe următoarele direcții 

de cheltuieli:  

- instituțiile preșcolare – 11,1 milioane lei; 
- școlile sportive – 4,5 milioane lei; 

- infrastructura drumurilor – 1,7 milioane lei; 

- protecția socială – 100 mii lei;  
- cu destinație generală – 2,2 milioane lei. 

 

Cheltuielile totale de personal vor constitui 13,5 milioane lei în 2019, cu 2,5 milioane lei mai mult ca în 

2018. Raportând cheltuielile de personal la efectivul-limită de personal pentru instituțiile publice, 
finanțate de la bugetul primăriei, putem conclude că salariul mediu lunar al unui angajat dependent de 

bugetul local va constitui 5,570 lei. Deși aceasta reprezintă mai puțin decât salariul mediu pe economia 

națională (circa 85% din salariul mediu înregistrat în trimestrul II al anului 2018), se atestă o evoluție 
pozitivă după adoptarea sistemului unic de salarizare în sectorul bugetar.   
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Cea mai mare creștere a cheltuielilor planificate pentru anul 2019 are loc la categoria bugetului pentru 

dezvoltarea gospodăriei de locuințe și a serviciilor comunale: de la 5,3 milioane lei la 11,3 milioane lei 

(creștere de 112,9%).  

Această creștere vine ca urmare a 2 proiecte investiționale ce se desfășoară în Călărași:  

1. Proiectului investițional finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Guvernului 

Germaniei (organizația GIZ) „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul 

Călărași.” Costul estimativ total al proiectului este de 48,8 milioane lei, contribuția Primăriei 

Călărași fiind de 3,8 milioane lei. Proiectul are un termen de implementare de 36 de luni, iar printre 

rezultatele scontate ale proiectului pot fi enumerate următoarele: reabilitarea a 13,7 km rețea de 

apeduct și 4,6 km rețea de canalizare, extinderea cu 4,1 km a rețelei de apeduct, conectarea a 9,300 

cetățeni la sistemul reabilitat de aprovizionare cu apă și a 5,700 cetățeni la sistemul reabilitat de 

canalizare.  

2. Proiectul investițional finanțat de către Uniunea Europeană „Licurici în inima codrilor.” Costul 

estimativ al proiectului este de 13,9 milioane lei. Contribuția Primăriei Călărași este de 2,8 milionae 

lei ceea ce reprezintă 20% din costul total al proiectului. Obiectivul proiectului este de a eficientiza 

cheltuielile de iluminat public stradal prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele de tip 

LED. Totodată, urmează a fi înlocuiți o parte din pilonii de electricitate. Lungimea totală a rețelelor 

care vor fi reabilitate constituie 47 km. Conform estimărilor organizației IDIS Viitorul, care este 

partenerul primăriei în implementarea proiectului dat, economiile anuale obținute de bugetul local 

de pe urma înlocuirii corpurilor de iluminat, se ridică la 130 mii lei anual.  

Suma totală a investițiilor în aceste două proiecte este de 62,7 milioane lei, ceea ce reprezintă aproape 2 

bugete anuale ale primăriei orașului Călărași. Aproape 90% din investiție constituie fondurile externe, 

contribuția primăriei fiind de 6,6 milioane lei. Cu alte cuvinte, dacă am raporta la numărul de locuitori ai 

orașului, primăria va investi în aceste două proiecte 468 lei din venituri proprii pentru fiecare locuitor al 

orașului, obținând un beneficiu din susținerea externă de 3,978 lei pentru fiecare locuitor.  

 

 

 

468 

3,978 

Din venituri proprii Din surse externe

Suma investită în proiecte raportată la un 
locuitor al orașului, în lei
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Principalele categorii de venituri și cheltuieli ale proiectului de 

buget pentru anul 2019 
milioane lei 

Venituri 36.38 

Transferuri cu destinație specială 17.40 

Granturi capitale de la organizații internaționale 5.90 

Impozit pe venitul persoanelor fizice 3.74 

Taxa pentru servicii specifice 2.76 

Transferuri cu destinație generală 2.16 

Impozit pe bunurile imobiliare 1.67 

Comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare 1.57 

Alte venituri 1.19 

  

Cheltuieli 36.23 

Învățământ 12.35 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 11.26 

Cultura, sport, tineret, culte și odihna 6.79 

Servicii de stat cu destinație generală 5.16 

Servicii în domeniul economiei 2.03 

Protecție socială 0.50 

  

Deficit bugetar - 1.71 

 

Autor: Eugen Ghilețchi cu suportul coaliției locale pentru transparență bugetară din Călărași  

 

Analiza a fost efectuată în cadrul proiectului „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o 

dezvoltare durabilă”, implementat de „Expert-Grup”, cu susținerea Ambasadei Olandei la București, 

în cadrul programului MATRA 


