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SUMMARY
The present article contains the opinions of the author, who studied the process of 

implementation of the new system of budget development of administrative-territorial 
units in the districts Riscani and Ocnita, which were subjected to piloting in 2014. As re-
sult of the analysis made with the help of a set of quantitative and qualitative indicators 
and by using the comparative procedure of the new system with the old one, the author 
synthesizes some opinions, in which advantages and disadvantages of the new system 
are found. Generally, the author concludes that the new system of local budget develop-
ment leads to the strengthening of financial autonomy and raises the responsibility of 
local public authorities in capitalizing new sources of revenues to the local budget. 
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Introducere. Gestionarea finanţelor 
publice este parte integrantă a manage-
mentului general economic. Managemen-
tul finanţelor publice este unul dintre pi-
lonii managementului economic general. 
Locul important pe care îl ocupă în acest 
context managementul finanţelor publice 
este determinat de faptul că el este instru-
mentul principal de promovare a politicii 
fiscale care, împreună cu alte politici finan-
ciare,  se află la baza creşterii şi dezvoltării 
durabile a economiei naţionale.  În scopul 
asigurării dezvoltării durabile a finanţelor 
publice, consolidării disciplinei bugetar-
fiscale şi asigurării gestionării eficiente şi 
transparente  a resurselor financiare pu-
blice, Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat Legea finanţelor publice şi res-
ponsabilităţii bugetar-fiscale  (MO al RM , 
nr. 206-208 din 21 iulie 2014).

Un loc deosebit în cadrul finanţelor 
publice îl ocupă finanţele publice locale. 

Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanţele publice locale (MO al RM, 
2003, nr. 248-253),  în cadrul reformei fi-
nanţelor publice locale, a fost modificată 
prin Legea pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative nr. 267 din 
01.11.2013 (MO al RM nr. 262-267/748 
din 22.11.2013). Prin această Lege s-a mai 
făcut un pas important în reforma mana-
gementului finanţelor publice locale. În 
ultimii ani această reformă a luat amploa-
re, având ca   obiectiv fundamental con-
solidarea autonomiei financiare locale. 
Sarcina principală a autorităţilor publice 
locale în atingerea acestui obiectiv este 
suplimentarea veniturilor proprii.  Supli-
mentarea veniturilor proprii la nivel local  
este legată de baza fiscală a fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale. 

Noua Lege a finanţelor publice locale a 
însemnat o reformă esenţială în elaborarea 
bugetelor unităţilor administrativ-teritori-
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ale, un nou sistem de calculare a transfe-
rurilor generale (de echilibrare),  ridicând 
gradul de responsabilitate a administraţiei 
publice locale în consolidarea autonomiei 
locale şi a descentralizării fiscale.

Pentru a vedea avantajele noului sis-
tem de elaborare a bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale, este nevoie de 
comparat  noul sistem cu sistemul vechi, 
ceea ce vom încerca să facem mai jos.

Analiza indicatorilor calitativi. În re-
zultatul comparaţiei celor două variante 
de elaborare a bugetelor unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale – sistemul vechi şi noul 
sistem, implementat în raioanele pilot în 
2014 – putem constata următoarele:

la compartimentul „venituri” vom 
compara  indicatorii agregaţi:

- veniturile totale şi gradul lor de rea-
lizare;

- veniturile proprii;
- veniturile autonome / defalcările;
- transferurile generale (de echilibra-

re) şi transferurile speciale.
I. Veniturile totale şi gradul lor de re-

alizare în condiţiile implementării noii for-
mule de finanţare a APL în comparaţie cu 
vechiul sistem.

Veniturile totale şi veniturile totale pe 
cap de locuitor au crescut în anul 2014, 
comparativ cu anul 2013 în toate unităţile 
administrativ-teritoriale din raionul Râş-
cani şi raionul Ocniţa. În unele localităţi 
acest indicator, practic, s-a dublat.

Îmbunătăţirea indicatorului a fost cau-
zată atât de alocarea din bugetul de stat a 
transferurilor pentru cheltuieli capitale, cât 
şi de faptul că, în urma trecerii la noul sistem 
de finanţare, toate UAT de nivelul I  au fost 
câştigătoare, fapt confirmat şi prin lipsa tran-
sferurilor din fondul de compensare pentru 
anul 2014 în structura veniturilor UAT de ni-
velul întâi din raion. Creşterile impunătoare 
ale indicatorului în unele localităţi  au fost 
influenţate şi de încasarea unor restanţe din 
anii precedenţi la plata de arendă şi la impo-
zitul funciar în mărimi considerabile.

Trecerea la noul sistem de calculare a 
transferurilor din bugetul de stat a influ-
enţat creşterea veniturilor totale şi pe cap 
de locuitor în toate UAT de nivelul I din 
raionul Ocniţa, fapt confirmat şi prin lipsa 
transferurilor din fondul de compensare 
pentru anul 2014 în structura veniturilor 
UAT de nivelul întâi din raion.

Gradul de realizare a veniturilor to-
tale nu s-a schimbat esenţial în anul 2014 
comparativ cu anul 2013 şi în majoritatea 
UAT  el este aproape de mărimea ideală 
de 100%, abaterea maximă fiind, în unele 
localităţi, în medie de 5,9 puncte procen-
tuale.

 UAT care au înregistrat un nivel mai jos 
de realizare au avut probleme la încasarea 
plăţilor de arendă.  Gradul de predictibili-
tate a veniturilor totale în UAT din raionul 
Ocniţa  este destul de înalt atât până la cât 
şi după implementarea reformei sistemului 
de transferuri. Astfel, gradul de realizare a 
veniturilor s-a îndepărtat de ponderea ide-
ală de 100% faţă de 2013, iar în alte UAT pi-
lot s-a înregistrat o creştere a predictibilită-
ţii fluxurilor financiare printr-o apropiere a 
gradului de realizare a veniturilor de 100%. 

În unele localităţi din raionul Râşcani 
gradul de realizare a veniturilor totale este 
mai slab şi constatăm că 1/3 de localităţi 
nu au realizat nivelul preconizat şi chiar 
mai jos de 2013 cu circa 3-4%.

II. Veniturile proprii. La acest indicator 
majoritatea localităţilor au obţinut creş-
teri. Sunt şi unele localităţi care au înregis-
trat performanţe la acest indicator. Acelaşi 
trend  este şi la veniturile proprii pe locu-
itor. Dar e de menţionat că  motivul creş-
terii veniturilor proprii în anul 2014 este 
încasarea datoriilor din anii precedenţi la 
plata pentru arendă şi la impozitul funci-
ar. În concluzie, putem menţiona, că peste 
70% din unităţile administrativ-teritoria-
le de nivelul întâi au înregistrat creşteri la 
acest indicator. Dar, de rând cu majorarea 
veniturilor proprii, s-a înregistrat şi o scă-
dere considerabilă a populaţiei. 
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Veniturile proprii creează condiţii de 
autofinanţare. Gradul de autofinanţare a 
înregistrat o descreştere în 2014 în toate 
localităţile analizate. Descreşterea gradu-
lui de autofinanţare în localităţile pilot a 
fost determinată de creşterea transferuri-
lor. În acele localităţi în care situaţia nu s-a 
schimbat se datorează coinciderii ritmului 
de creştere a veniturilor proprii şi defalcă-
rilor din impozit pe venit persoane fizice 
(veniturilor autonome) cu ritmul de majo-
rare a transferurilor. Dacă şi sunt localităţi 
care au un grad mai înalt de autofinanţare, 
apoi aceasta este  graţie încasărilor restan-
ţelor din alţi ani la plata de arendă a tere-
nurilor, precum şi datorită faptului că acele 
localităţi nu exercită competenţa de edu-
caţie preşcolară (care a fost preluată de 
APL de nivelul doi) şi nu primeşte transfe-
ruri cu destinaţie specială pentru educaţie. 

În concluzie, putem menţiona că în ma-
joritatea localităţilor  gradul de autofinan-
ţare a scăzut în anul 2014, comparativ cu 
anul 2013, el constituind de la 12% până 
la 24%. Cauza diminuării o constituie creş-
terea transferurilor curente, precum şi a 
celor capitale, inclusiv mijloacele primite 
din Fondul rutier pentru reparaţia capitală 
a drumurilor, care până în anul 2014 nu se 
alocau pentru nivelul I. 

Din cele menţionate putem concluzio-
na că UAT au o bază financiară slabă şi nu 
sunt capabile în situaţia dată să se autofi-
nanţeze.

Gradul de realizare a veniturilor pro-
prii.  Gradul de realizare a veniturilor pro-
prii în localităţile pilot din raionul Ocniţa  
şi Râşcani are un caracter mixt, oscilând în 
anul 2013 de la 80% , ridicându-se în une-
le localităţi  până la peste 200 %. În peste 
50% de localităţi gradul de realizare a ve-
niturilor proprii s-a apropiat de mărimea 
ideală de 100%, ce presupune creşterea 
predictibilităţii acestor venituri, iar în cea-
laltă parte a avut loc o îndepărtare de la 
această valoare, ce presupune o scădere a 
predictibilităţii. Totuşi, dacă excludem din 

numărul localităţilor în care a scăzut pre-
dictibilitatea veniturilor proprii, unde au 
fost încasate datorii din anii precedenţi, 
care nu au putut fi prevăzute cu exactitate 
şi unde nu au fost încasate veniturile din 
arendă, planificate conform contractelor 
şi neachitate de arendaş, predictibilitatea  
veniturilor proprii în localităţile din aceste 
raioane a crescut.

Dar e de menţionat, că gradul de reali-
zare a veniturilor proprii nu oferă o caracte-
ristică exactă a predictibilităţii veniturilor, 
dat fiind faptul că uneori sumele planifica-
te pentru încasare de la baza impozabilă 
existentă şi conform contractelor existen-
te nu se achită la timp de contribuabili, iar 
uneori se încasează sume restante, care nu 
se planifică din cauza lipsei certitudinii că 
vor fi percepute.

Ştiind că în structura veniturilor proprii  
cea mai mare pondere o are venitul din im-
pozitul pe proprietate, ar fi bine să vedem 
dinamica încasărilor din acest impozit. Ve-
niturile din impozitele pe proprietate au 
înregistrat în anul 2014 o creştere compa-
rativ cu anul 2013 în majoritatea localităţi-
lor supuse pilotării. Creşterea se datorea-
ză, în mare parte, achitării restanţelor din 
anii precedenţi. Puterea de decizie a APL 
din localităţile rurale asupra impozitu-
lui pe imobil este, practic, nulă, obiectul, 
subiecţii, cotele impozitului, scutirile şi 
reducerile fiind aprobate prin lege, iar în 
oraşe această putere de decizie este limi-
tată, practic, numai la alegerea cotei im-
pozitului pe imobil cu destinaţie locativă 
evaluat la valoare de piaţă din diapazo-
nul aprobat prin lege. 

În concluzie, putem menţiona că pe 
parcursul unui an de implementare a re-
formei finanţelor publice, îmbunătăţiri 
semnificative la colectarea impozitelor 
pe proprietate nu se înregistrează, dat fi-
ind faptul că majoritatea rezervelor a fost 
valorificată în perioadele precedente. Sin-
gura posibilitate de sporire a încasărilor 
la aceste venituri este extinderea bazei 
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fiscale prin vânzarea sau darea în aren-
dă a terenurilor şi bunurilor proprietate a 
UAT, neutilizate.

Gradul de realizare a impozitelor pe 
proprietate. Pentru anul 2014 predictibi-
litatea (prognozarea)  impozitelor pe pro-
prietate determinată de gradul de realiza-
re a acestora a scăzut în multe UAT, unde 
gradul de realizare s-a îndepărtat de mări-
mea de 100%, iar în unele fiind mai aproa-
pe de nivelul de 100% decât în anul 2013. 

În concluzie, putem menţiona, că refor-
ma sistemului de calculare a transferurilor 
din fondul de susţinere financiară a unită-
ţilor administrativ-teritoriale nu a influen-
ţat din primul an îmbunătăţirea predictibi-
lităţii impozitelor pe proprietate

III. Veniturile autonome/defalcările,  
pe lângă veniturile proprii, cuprind  cote-
le defalcate de la impozitele  generale de 
stat partajate. Aceste defalcări, spre deo-
sebire de alte transferuri de la bugetul de 
stat, sunt vărsate în contul bugetelor UAT 
în mod automat şi reflectă foarte bine situ-
aţia economiei locale şi eforturile  pe care  
APL le face pentru dezvoltarea acesteia. 

În localităţile pilotate veniturile auto-
nome au crescut în anul 2014 comparativ 
cu anul 2013 în  mai multe localităţi. Deşi 
sunt unele localităţi cu descreşteri, totuşi 
trendul este pozitiv. 

Dinamica veniturilor autonome per 
locuitor este identică cu dinamica venitu-
rilor autonome, cu excepţia unor localităţi 
unde datorită scăderii numărului popula-
ţiei, dinamica veniturilor autonome per 
locuitor este pozitivă, spre deosebire de 
dinamica veniturilor autonome în ansam-
blu pe localitate.

În concluzie, putem menţiona, că în 
majoritatea localităţilor din raion venituri-
le autonome au înregistrat o dinamică po-
zitivă, care se explică, în mare parte, prin 
creşterea încasărilor din impozitul pe venit 
persoane fizice (IVPF), care, la rândul său, 
a fost influenţată de majorarea salariilor în 
sectorul real şi în cel bugetar, precum şi de 

majorarea cotei de defalcare din IVPF de la 
70% în anul 2013 la 75% în anul 2014, în 
urma reformei sistemului de transferuri. 

Gradul de realizare a veniturilor au-
tonome nu s-a schimbat esenţial în 2014 
comparativ cu anul 2013. În anul 2013 
acest indicator a oscilat de la circa 80% în 
unele localităţi până la circa 200%, fiind 
influenţat   de achitarea datoriilor din anii 
precedenţi la plata de arendă. 

Gradul de finanţare din veniturile au-
tonome  este în dependenţă de gradul de 
realizare a veniturilor autonome şi, prin 
urmare, gradul de finanţare din veniturile 
autonome a înregistrat o descreştere în 
2014 în majoritatea localităţilor pilotate. 
Descreşterea gradului de finanţare în lo-
calităţile pilot a fost determinată de creş-
terea transferurilor. Baza fiscală  slabă din 
majoritatea localităţilor nu poate asigura 
autofinanţare.

IV. Transferuri cu destinaţie generală 
(de echilibrare). Toate unităţile adminis-
trativ-teritoriale de nivelul întâi au primit 
transferuri  generale  (de echilibrare)  şi 
transferuri speciale. În anul 2014 transferu-
rile cu destinaţie generală (TG) la un locui-
tor revin în localităţile cu capacitate fiscală 
redusă şi cu un număr mic de populaţie, 
iar cel mai puţine TG sunt alocate în locali-
tăţile cu o capacitate fiscală apropiată sau 
mai mare de media naţională. Transferurile 
cu destinaţie generală în 2014 au înregis-
trat o scădere faţă de anul 2013.

Transferurile cu destinaţie specială 
de la bugetul de stat (TS) sunt transferurile 
pentru finanţarea învățământului preşco-
lar, primar, secundar general, special, com-
plementar şi a competenţelor delegate 
autorităţilor APL de Parlament, la propu-
nerea Guvernului. În anul 2014 localităţile 
pilot au finanţat din TS învățământul pre-
şcolar şi plata indemnizaţiei pentru tutelă. 
Media transferurilor cu destinaţie specială 
per locuitor în localităţile pilot constitu-
ie de la 350 până la 600 lei, oscilând între 
aceste  valori. 
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Gradul de dependenţă a Bugetului 
UAT faţă de Bugetul de Stat. Gradul de 
dependenţă a UAT de bugetul de stat în lo-
calităţile pilotate este neuniform: în unele  
dependenţa a scăzut, iar în altele a crescut. 
Motivul constă în schimbarea modului de 
calcul al transferurilor, care a contribuit la 
reducerea gradului de dependenţă a bu-
getelor UAT de bugetul de stat.

În concluzie, vom menţiona că, în gene-
ral, gradul de dependenţă a bugetelor UAT 
faţă de bugetul de stat a crescut.  Cauza 
este modalitatea de calculare a capacităţii 
fiscale pe locuitor într-o localitate concre-
tă (CFLi) la nivel local şi capacitatea fiscală 
la nivel naţional, luându-se în consideraţie 
localităţile supuse alocărilor (CFL n ), dimi-
nuându-se aceste valori şi, ca urmare, pen-
tru echilibrarea bugetului UAT este nevoie 
de sume mai mari finanţate din Fondul de 
susţinere financiară a unităţilor adminis-
trativ-teritoriale (FSF a UAT).

La fel, Legea finanţelor publice locale  
nr. 267 prevede un set de activităţi finan-
ţate prin transferuri cu destinaţie specială. 
Toate aceste prevederi sporesc dependen-
ţa bugetului UAT de Bugetul de Stat.

Această situaţie nu influenţează au-
tonomia financiară, care, de fapt, nu va 
depinde de provenienţa surselor, dar de 
descentralizarea competentelor şi autono-
mia administrativă a APL de a avea dreptul 
autonom, independent de a utiliza resur-
sele după priorităţi, pe activităţi aşezate 
pe programe şi indicatori de măsurare a 
performanţei.

V. Analiza cheltuielilor. Ponderea 
cheltuielilor curente în total cheltuieli.  
Cheltuielile pentru UAT iau în considerare  
componenta de bază, care cuprinde:

a) cheltuieli curente (recurente);
b) cheltuieli capitale.
Ponderea cheltuielilor curente în chel-

tuielile totale în majoritatea UAT au ten-
dinţa de reducere. În unele localităţi  se 
observă o creştere a cheltuielilor capitale  
care, la rândul lor, se datorează alocării 

transferurilor din Bugetul de Stat şi a mij-
loacelor din Fondul rutier pentru investiţii 
şi reparaţii capitale. 

Noua formulă stimulează formarea ve-
niturilor suplimentare şi prin optimizarea 
cheltuielilor curente, economisirea lor şi 
utilizarea indicatorilor de performanţă pe 
resurse, produs, eficienţă şi rezultate. Redu-
cerea cheltuielilor curente creează premi-
se pentru majorarea cheltuielilor  capitale, 
cheltuielilor de investiţii. Acolo unde a avut 
loc creşterea cheltuielilor de capital, ele au 
crescut din contul reducerii cheltuielilor cu-
rente. 

Cheltuielile de personal (art. 111, 112, 
116), ca parte componentă a cheltuielilor 
curente, în 2014 sunt în creştere faţă de 
2013. Creşterea cheltuielilor de personal se 
datorează implementării treptate a politici-
lor de majorări salariale în sectorul bugetar, 
promovate de autorităţile publice centrale, 
precum şi extinderea serviciilor de educaţie 
preşcolară în mai multe localităţi, fapt ce a 
generat şi creşterea cheltuielilor salariale. 
Aici este necesar de menţionat, că în noul 
sistem, la stabilirea relaţiilor interbugetare, 
politicile de majorări salariale se iau în con-
sideraţie numai la determinarea transferuri-
lor cu destinaţie specială (pentru educaţie). 
Cât priveşte majorările salariale ale angaja-
ţilor din ramurile finanţate din veniturile cu 
caracter general (administraţie publică, cul-
tură ş. a.), acestea nu sunt compensate din 
bugetul de stat, spre deosebire de vechiul 
sistem. Cheltuieli de personal pe un locui-
tor au aceeaşi dinamică ca şi cheltuielile de 
personal total pe localitate.

Rigiditatea cheltuielilor în localităţile 
analizate demonstrează un trend de scă-
dere a cheltuielilor de personal în raport 
cu cheltuielile totale în anul bugetar 2014 
faţă de 2013. Aceasta se datorează creşterii 
părţii de cheltuieli din contul transferurilor 
din Bugetul de Stat şi mijloacelor din fon-
dul rutier pentru reparaţii capitale. 

Cheltuielile de personal autonome 
(fără învăţământ) sunt similare cheltu-
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ielilor de personal total. Aceeaşi tendinţă 
de creştere este influenţată de creşterea 
salariilor şi indexarea cu 10-12% şi se păs-
trează şi la indicatorul cheltuielilor de per-
sonal autonome raportate la un locuitor. 
Se constată schimbarea pozitivă în gradul 
de asigurare cu resurse a cheltuielilor de 
procurare a mărfurilor şi serviciilor pentru 
realizarea competenţelor proprii.

Ponderea cheltuielilor de personal au-
tonome (fără învăţământ) în total chel-
tuieli. Ponderea cheltuielilor de personal 
autonome în totalul cheltuielilor s-a redus 
în majoritatea localităţilor, iar în unele au 
înregistrat o creştere neînsemnată. Aceas-
ta indică o schimbare pozitivă în gradul de 
asigurare cu resurse a cheltuielilor de pro-
curare a mărfurilor şi serviciilor pentru re-
alizarea competenţelor proprii. Reducerea 
cheltuielilor de personal autonome  în to-
tal cheltuieli este motivată prin  finanţarea 
învăţământului din bugetul de stat.

Rezultatul (excedentul sau deficitul) 
operaţional brut a crescut semnificativ în 
majoritatea localităţilor. Această creştere 
indică o capacitate mai bună a adminis-
traţiei publice locale de mobilizare a resur-
selor pentru cheltuieli capitale. În esenţă, 
această creştere demonstrează o capaci-
tate de management financiar superior în 
2014 faţă de 2013, deoarece nu utilizează 
toate resursele disponibile pentru a aco-
peri cheltuielile curente, ci, dimpotrivă, 
creează fonduri disponibile pentru investi-
ţii. Rezultatul operaţional brut (excedent/
deficit) reprezintă sursa principală şi esen-
ţială prin care APL poate mobiliza fonduri 
pentru investiţii. 

Ponderea rezultatului (excedent/de-
ficit) operaţional brut în total venituri a 
crescut în anul 2014 în majoritatea locali-
tăţilor. Indicatorii rezultatului operaţional 
în creştere reflectă capacitatea manage-
mentului financiar şi se referă la relaţia din-
tre venituri şi cheltuieli, definind gradul în 
care APL implementează un management 
performant al resurselor financiare. 

Impactul noului sistem asupra mo-
dului de administrare a resurselor bu-
getare: concluzii şi recomandări.

1. Considerăm că noul sistem de elabo-
rare a bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale creează premise pentru respon-
sabilitatea cheltuirii banilor publici, deoa-
rece  au dreptul să identifice  activităţile 
prioritate pe care trebuie să le finanţeze. 
„Se conduce bine de sus, dar se adminis-
trează mai  bine de jos.”

2. Prin noul sistem de finanţare transfe-
rurile generale se alocă direct bugetelor de 
nivelul întâi, ceea ce este apreciat de APL. 
Stabilirea directă a relaţiilor dintre unită-
ţile administrativ-teritoriale şi Bugetul de 
Stat  înlătură subiectivismul în alocarea 
transferurilor. S-au mărit transferurile cu 
destinaţie specială, din care se finanţează  
învăţământul preşcolar şi unele activităţi 
delegate de la centru. Toate acestea stimu-
lează autorităţile publice locale şi sporesc 
încrederea în autorităţile centrale. 

3. Menţionăm că nerealizarea reformei 
de descentralizare financiară, lipsa pârghiilor 
locale de influenţă asupra colectării impozi-
telor şi taxelor locale au un impact negativ 
asupra creşterii veniturilor proprii. Nu este 
consolidată autonomia locală. Propunem ca 
perceptorului fiscal să i se atribuie funcţia de 
inspector fiscal sau abilitatea de a întocmi pro-
cese-verbale asupra contribuabililor  care nu-şi 
respectă obligativitatea  faţă de buget.

4. Considerăm că pentru unităţile admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul întâi ar tre-
bui de revenit la defalcarea  TVA. Totodată, 
menţionăm că, deoarece pentru bugetele 
de nivelul întâi nu se prevede defalcarea 
procentuală a taxei rutiere pentru reparaţia 
drumurilor locale, ar fi binevenit de revăzut 
această modalitate în Codul Fiscal şi în Bu-
getul de Stat, deoarece taxa de amenajare a 
teritoriului are o valoare mică şi nu permite 
întreţinerea drumurilor locale. Aceasta ar 
majora veniturile autonome, ar ridica gra-
dul de autofinanţare şi ar crea condiţii reale 
pentru autonomie financiară.
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5. O problemă importantă este  im-
pozitul (taxa) local pe resursele naturale. 
Această taxă este un venit propriu pentru 
UAT de nivelul doi. Faptul că, adesea, re-
sursele naturale se află pe teritoriul UAT de 
nivelul întâi, de exemplu, cariera de piatră, 
dar, în acelaşi timp, este gestionată de UAT 
de nivelul doi, care conduce la utilizarea  
incorectă a bunurilor publice. 

În localităţile în care există  carieră de 
piatră cu un potenţial mare de resurse na-
turale se desfăşoară o adevărată industrie 
a extragerii zăcămintelor minerale: piatra, 
pietriş,  aducând venit anual de milioane 
de lei, dar în bugetul local pentru această 
carieră (mină) se plăteşte numai impozitul 
funciar. Chiar dacă conform Codului Fiscal 
resursele  naturale  sunt impozit local, dar 
se varsă în bugetul de nivelul II, ar trebui 
modificată legea, şi UAT, pe teritoriul căru-
ia se află această carieră, trebuie să-i revi-
nă, cel puţin, 1-2% din venitul anual. Într-
un astfel de caz bugetul local nu ar avea 
nevoie de transferuri generale. Agenţii 
economici, care gestionează acest bun pu-
blic sau, fie privat, trebuie să plătească în 
bugetul local taxa de mediu şi dauna adusă 
infrastructurii locale.  

6. Noul sistem stimulează APL să supli-
menteze veniturile, deoarece ele rămân la 
dispoziţia APL şi pot fi utilizate  conform 
deciziilor consiliilor locale. Pot îmbunătă-
ţi calitatea serviciilor publice. Dar pentru 
aceasta trebuie rezolvată o problemă prin-
cipială – toate bunurile publice  ce se află pe 
teritoriul UAT trebuie să fie gestionate de ea.  
Altfel, se reduce interesul şi stimulul APL 
de a promova un management perfor-
mant  financiar şi administrativ.

7. Unele autorităţi publice locale  pro-
pun introducerea impozitului unic în agri-
cultură. Ideea despre introducerea impozi-
tului unic consolidat de circa 3,1 lei la grad 
hectar ar consolida câteva impozite şi taxe 
locale. Astfel, s-ar eficientiza administrarea 
fiscală la nivel local.

8. Pe teritoriul administraţiilor publice 
locale sunt amplasate  edificii care prestea-
ză servicii populaţiei (de exemplu, Poşta 
Moldovei, Moldtelecom, Reţelele electrice 
etc.). În acest caz, trebuie revăzută plata 
impozitului funciar şi plata arendei, după 
caz.  Nu este real să se plătească numai 
pentru un m2 ocupat. APL trebuie să aibă 
dreptul să perceapă plata pentru comerci-
alizarea  mărfii, dacă în incinta Poştei Mol-
dovei se efectuează comerţul.  Chiar dacă 
edificiul acesta este la balanţa primăriei, 
dar orice activitate comercială trebuie su-
pusă taxei locale de amplasare a obiective-
lor comerciale. Pentru tot trebuie de plătit.

9. Terenurile aferente edificiilor aparţin 
în totalitate primăriei, dar edificiile ampla-
sate pe aceste pământuri  aparţin unor 
SRL. Prin urmare, aceste pământuri de sub 
construcţii trebuie privatizate la preţ de 
piaţă. 

10. Practica arată că în unele localităţi 
se înregistrează nereguli în evidenţa în-
treprinderilor mici şi mijlocii (IMM): nu se 
ţine evidenţa  numărului de angajaţi, nu 
se cunoaşte cu precizie volumul venituri-
lor încasate. Toate acestea sunt pierderi în 
veniturile bugetului local. Trebuie să existe 
o conlucrare transparentă între APL şi in-
spectoratele fiscale teritoriale de stat.

11. O sursă importantă de venit  în mul-
te localităţi  este patentarea activităţii de 
servicii ale deţinătorilor -  proprietari de 
tractoare. Se menţionează necesitatea 
conlucrării  cu IFS teritorial în vederea 
convingerii proprietarilor de tractoare 
să practice activitate în baza patentei de 
întreprinzător. Activităţile preconizate 
pentru viitor vor contribui la deschiderea 
noilor locuri de muncă, la suplimentarea 
veniturilor bugetului local.

În concluzie, vom menţiona că noul 
sistem de elaborare a bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale este un pas sigur 
spre descentralizare şi consolidarea auto-
nomiei financiare la nivel local.
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