
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2019” 

 

 

În baza Legii nr.112 din       pentru modificarea și completarea Legii 

bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303 din 29 noiembrie 2018  se 

precizează sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional  

pentru anul 2019 în sumă totală de 12516,3 mii lei. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.250 din 24.04.2019 au fost repartizate 

transferuri cu destinație specială în sumă de 6036,1 mii lei în scopul 

acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea Legii nr. 270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, dintre care 5979,5 

mii lei pentru domeniul Învățământ și 56,6 mii lei pentru școli sportive. 

Mijloacele alocate au fost incluse în bugetele instituțiilor în volumele 

calculate de ministerul Finanțelor. În tranșa I sunt incluse și mijloacele 

financiare alocate prin Hotărârea Guvernului nr.55 din 30.01.2019 pentru 

reparația acoperișului gimnaziului Gherman în sumă de 200,0 mii lei. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.349 din alocațiile aprobate în bugetul 

de stat pentru anul 2019 au fost alocate bugetului raional transferuri cu 

destinație generală în sumă de 341,3 mii lei și transferuri cu destinație 

specială în sumă de 156,9 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor 

de personal, care au fost repartizate instituțiilor în funcție de necesitățile 

identificate (tranșa II). 

Ultima tranșă prevede alocarea din bugetul de stat a transferurilor cu 

destinație generală în volum de 1526,7 mii lei, a transferurilor cu destinație 

specială pentru învățământ în sumă de 4082,5 mii lei și pentru școli 

sportive în sumă de 43,3 mii lei, care vor fi repartizate instituțiilor bugetare 

pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal. În afară de aceasta, au 

fost alocate 129,5 mii lei pentru formarea profesională a cadrelor didactice 

în scopul implementării de politici curriculare. 

Urmare corelării bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru 

anul 2019, partea de venituri constituie 284926,8 mii lei și partea de 

cheltuieli constituie 281398,8 mii lei. 
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