
Anexa nr. 5 
la Decizia Consiliului raional 

nr._____ din ____________ 2018 
 

 
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  (m2) 

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  

1756,30 lei / foaie de 
odihnă 

2. 
Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public (142320) 
Cuantumul chiriei pentru cazare, Centrul educațional 

210 lei /elev lunar din 
familii monoparentale, 
defavorizate, cu 3 și mai 

mulți copii/  
420 lei / elev lunar din 

liceu 
700 lei /elev lunar  din 

colegiu  
 

3. 
Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată (142310) 
Cuantumul chiriei încăperii, tabăra Codreanca 2000 lei / activitate 

4. 
Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată (142310) 
Prestarea serviciilor de transport ,Serviciul transport 0,48 lei*1km/loc 

5. 
 

Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată (142310) 
Plata pentru eliberarea unui duplicat, aparatul Direcției  100 lei 

  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  (m2) 

Conform Legii 
bugetului de stat 

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 

2. 
Plata pentru locațiunea bunurilor 

patrimoniului public (142320) 
Veniturile de la locaţiune  (m2) 

Conform Legii 
bugetului de stat 

  Biblioteca Publică Raională  

2. 
Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată (142310) 

Serviciile oferite de „FabLab Ungheni” 
MAȘINA DE CUSUT: abonament lunar/2 ore săptămînă  

                                       Lucru la mașina de cusut/oră 

LEGO ROBOTICA: curs de robotică 1 oră  

                                   abonament (21) ore 

Ateliere de lucru 

Cursuri de instruire 

 
150,00 lei  
20,00 lei 
30,00 lei  
550,00 lei 
50,00 lei 
50,00-100,00 lei 

  Şcolile muzicale  



3. 
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 (m2)  

Conform Legii 
bugetului de stat 

 Direcția Asistență Socială și  Protecție a Familiei 

 
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 

 
 

Încasări de la prestarea serviciilor 

cu plată (142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de reabilitare și 

integrare socială pentru bătrâni 

4586,0 lei/persoană 
lunar 

 
Secretar,    Rodica LIȚCAN 


