
  Anexa nr.1 

                                                                                                   la Decizia Consiliului raional 

                                                                                                    nr. ____  din ______ 2018 

      

      

            Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe 

a.2018 

      

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei 

I. VENITURI, total 1 250728,7 

         inclusiv :     

 Transferuri de la bugetul de stat   230359,6 

II. CHELTUIELI, total 2+3 255676,1 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -4947,4 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 4947,4 

       inclusiv:     

Rambursarea împrumutului instituțiilor financiare 552 -2496,0 

Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 8648,9 

Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -1205,5 

      

      

      

Secretar,                                                                      Rodica LIȚCAN 

  

  Anexa nr. 2 



la Decizia Consiliului raional 

                                                                                                               nr.__din___________2018 

      

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2018 

      

Denumirea 
Cod Eco 

(k6) 

Suma, mii 

lei 

Venituri, total   250728,7 

inclusiv:     

1.Venituri proprii   485,1 

Taxa pentru apa 114611 216,7 

Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 153,4 

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 15,0 

Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier 143220 100,0 

2. Defalcări de la impozite și taxe de stat   16050,3 

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 15621,5 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 425,7 

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau 

folosinţă a proprietăţii imobiliare 
111130 3,1 

3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 2524,0 

4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 825,5 

5.Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele 

de schimb valutar 
142245 400,0 

6.Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 

instituţiile bugetare 
144114 84,2 

7.Transferuri   230359,6 

Transferuri curente cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 33875,3 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 191111 164660,9 



bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, 

secundar general, special şi complementar 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 
191112 5213,3 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 
191113 1718,3 

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 
191116 15375,2 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile 

bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri 

din fondul republican de susținere socială a populației) 

191310 3257,7 

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II 
191120 195,0 

Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile 

bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 
191320 6063,9 

      

      

Secretar,                                              Rodica LIȚCAN   

  

  Anexa nr.3 

la Decizia Consiliului raional 

nr.____  din  _______2018 

      

      

Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe pe 

anul 2018 

  



      

Denumirea Cod Suma, mii lei 

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 255676,1 

inclusiv cheltuieli de personal 21 151848,8 

Investiții capitale, în total 3192 7342,4 

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

Resurse, total   13189,6 

Resurse generale 1 12939,6 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 250,0 

Cheltuieli, total   13187,6 

Exercitarea guvernării 0301 6773,3 

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 775,2 

Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1951,7 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 257,0 

Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 2400,4 

Datoria internă a autorităților publice locale 1703 1030,0 

Apărare națională 02   

Resurse, total   585,1 

Resurse generale 1 585,1 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   585,1 

Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 585,1 

Ordine publică și securitate națională 03   

Resurse, total   45,5 

Resurse generale 1 45,5 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   45,5 



Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 45,5 

Servicii în domeniul economiei 04   

Resurse, total   17668,8 

Resurse generale 1 17608,8 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0 

Cheltuieli, total   17668,8 

Politici și management în domeniul macroeconomicși de dezvoltare a 

economiei 
5001 659,2 

Politici și management în domeniul agriculturii 5101 811,7 

Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 

construcțiilor 
6101 484,4 

Dezvoltarea drumurilor 6402 15400,2 

Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 

cadastrului 
6901 313,3 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06   

Resurse, total   7342,4 

Resurse generale 1 1342,4 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 6000,0 

Cheltuieli, total   7342,4 

Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 7342,4 

Ocrotirea sănătății 07   

Resurse, total   1202,8 

Resurse generale 1 1202,8 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   1202,8 

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 104,0 

Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 1098,8 

      



Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08   

Resurse, total   8573,0 

Resurse generale 1 8563,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 

Cheltuieli, total   8573,0 

Elaborare a politicii în domeniul culturii și agrementului 8501 704,7 

Dezvoltarea în domeniul culturii 8502 5224,9 

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 332,7 

Sport 8602 1973,3 

Tineret 8603 337,4 

Învățămînt 09   

Resurse, total   175687,1 

Resurse generale 1 173706,5 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1980,6 

Cheltuieli, total   175687,1 

Politici și management în domeniul educației 8801 1887,3 

Educație timpurie 8802 696,8 

Învățămînt primar 8803 4470,9 

Învățămînt gimnazial 8804 87188,5 

Învățămînt  liceal 8806 69212,6 

Servicii generale în educație 8813 3863,8 

Educație extrașcolară 8814 8094,4 

Curriculum școlar 8815 272,8 

Protecție socială 10   

Resurse, total   31381,8 

Resurse generale 1 26527,1 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4854,7 



Cheltuieli, total   31383,8 

Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1388,6 

Protecție a familiei și copilului 9006 7767,1 

Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 82,0 

Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 14573,6 

Protecție socială în cazuri excepționale 9012 6568,1 

Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 9013 20,0 

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 984,4 

      

      

      

Secretar,                                                                        Rodica LIȚCAN 

  

                Anexa    nr.4     

                la Decizia Consiliului       raional   

                nr.____ din______ 2018   

                        

                        

  Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2018   

                    mii lei   

  Nr. Denumirea autorității/instituției bugetare Suma preconizată spre încasare   

  1.                                               Consiliul raional   

    Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 50,0   

    Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 200,0   

    
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse  interne pentru instituțiile bugetare 
60,0   



    Total 310,0   

  2.                                                 Direcția educație   

    Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 456,0   

    Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 400,0   

    Total 856,0   

  3.                         Instituțiile de învățămînt - executori secundari de buget   

    Încasări de la plata serviciilor cu plată 211,0   

    Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 215,5   

    
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse  interne pentru instituțiile bugetare 
24,2   

    Total 450,7   

  4.                                                            Secția cultură și turism   

    Încasări de la plata serviciilor cu plată 610,0   

    Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 10,0   

    Total 620,0   

  5. Direcția asistență socială și protecție a familiei   

    Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1197,0   

    
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele 

fizice în casele de schimb valutar 
400,0   

    Total 3833,7   

                        

    Secretar,                                                                          Rodica LIȚCAN 

  

Anexa nr. 5 



                                                                                                                                                                                                   la Decizia Consiliului 

raional 

                                                                                                                                                                                            nr._____ din __________ 2017 

  

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice, finanţate de la bugetul raional 

  

Nr d/o 
Tipul veniturilor 

colectate 
Denumirea serviciilor Costul serviciilor 

1 2 3 4 

Consiliul Raional 

1. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

- taxa pentru perfecţionarea actelor privind 

privatizarea spaţiului locativ 
37,0 lei 

    
- certificate despre participarea la privatizarea 

spaţiului locativ 
20,0 lei 

    - veniturile de la livrarea documentelor de tender 200,0 lei 

    
- Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-

juridic 
87,0 lei 

2. 

Plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului 

public (142320) 

Veniturile de la locaţiune 
Conform Legii 

bugetului de stat 

3. 

Donații voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituțiile 

bugetare 

Venituri din sponsorizări 

Conform 

disponibilității 

sponsorului 

Direcția Educație 



1. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Plata pentru foile de odihnă 
1710,0 lei (1 foaie de 

odihnă) 

2. 

Plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului 

public (142320) 

Cuantumul chiriei pentru cazare Centrul 

educațional 

385 lei /1 elev liceu 

lunar 

600 lei/ 1 elev 

colegiu lunar 

3. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Cuantumul chiriei încăperii, tabăra Codreanca 2500 lei /1 activitate 

4. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Prestarea serviciilor de transport ,Serviciul 

transport 
0,48 lei*1km/loc 

    Instituțiile de învățămînt   

1. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Plata părinților pentru alimentarea copiilor 
Conform normelor 

financiare stabilite 

2. 

Plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului 

public (142320) 

Veniturile de la locaţiune 
Conform Legii 

bugetului de stat 

  

3. 

Donații voluntare pentru 

cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituțiile 

bugetare 

Venituri din sponsorizări 

Conform 

disponibilității 

sponsorului 

Secţia Cultură 

    Casa raională de  Cultură  Pîrliţa   

1. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Cercuri de dans (folclor) 
60,0 lei/persoană 

lunar 

    Şcolile muzicale   



2. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Plata părinţilor pentru instruirea copiilor 

(instrumentiști) 

( coreografie, arte plastice) 

       150 lei/ lunar 

130 lei/ lunar 

  

Plata pentru locațiunea 

bunurilor patrimoniului 

public (142320) 

Plata pentru arendă 
Conform Legii 

bugetului de stat 

  Direcția Asistență socială și  Protecție a Familiei 

1. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul 

de plasament pentru persoane fără adăpost 

5405,33 lei/persoană 

lunar 

  

2. 

Încasări de la prestarea 

serviciilor cu plată 

(142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul 

de reabilitare și integrare a bătrînilor 
4585,60 lei/ persoană 

  

Secretar,                                            Rodica LIȚCAN 

  

 


