
Stimați cetățeni, la fel ca și familia Dumneavoastră, comunitatea 
noastră dispune de o sumă de bani – un BUGET, care este planificat 
și cheltuit pentru diverse necesități cum ar fi: salariile angajaților 
instituțiilor publice, încălzirea și iluminarea clădirilor, repararea 
drumurilor, iluminatul stradal, etc. 

Cheltuieli – 21044030 lei 

115 263 

29 363 

1 555 179 

4 227 566 

2 402 787 

8 573 913 

2 222 916 

343 206 

1 573 837 

Alte cheltuieli 

Ajutor material 

Reparația drumurilor 

Instituții de cultură, biblioteca, … 

Primărie și Consiliul Local 

Grădiniță 

Amenajarea teritoriului 

Iluminare stradală 

Apă și canalizare 

Elaborarea acestui materiale este dovada și angajamentul primăriei 
 față de guvernarea transparentă și responsabilă. 

Primăria Călărași 
 

BUGETUL    EXECUTAT    2 0 2 2 
 ianuarie-iunie 

Bugetul constă din: 
VENITURI (de unde vin banii) și  

CHELTUIELI (unde au fost direcționate). 
 

Propunem spre atenția Dumneavoastră bugetul executat 
(îndeplinit) pentru primele 6 luni ale anului 2022 

Venituri – 23804091 lei 

Venituri colectate local – 10987735 lei 

101 815 

11 783 

719 735 

1 917 386 

1 561 889 

6 686 910 

Alte venituri 

Încasări din vînz. teren, … 

Încasări din servicii APL 

Încasări din taxe locale 

Impozit funciar și imobiliar 

Impozit pe venit pers. fizice 

Materialul a fost creat cu suportul Programului Comunitatea Mea,  
finanțat de Guvernul Statelor Unite/USAID și implementat de IREX.   
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Structura veniturilor colectate local 
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Activități majore realizate 
 

• Proiectul ”Reabilitarea trotuarelor în orașul Călărași” a fost finalizat 
cu un buget total de 2 387 216,33 lei (3023,6 m2) 

 

       Activități planificate pentru următorul semestru 
 

• Modernizarea serviciului de alimentare cu apă ( Proiectul în valoare 
de 273 de mii de dolari SUA prevede procurarea a 3100 de 
dispozitive pentru preluarea și transmiterea datelor de la distanță) 

• Lucrări de reparație a străzii Nicolae Milescu-Spătaru  (2137296 lei) 
și drum de beton str. Petru Zadnipru (669141 lei) 

• Organizarea lucrărilor de reparație capitală a str. Mihai Eminescu (18 
280 869,80 lei, durata de execuție a lucrărilor este de 10 luni)  

• Reconstrucția tribunelor Stadionului orășenesc (455678 lei) 
 


