
Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 321615,4
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 302279,7
II. CHELTUIELI, total 2+3 317847,4
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 3768,0
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 -3768,0
       inclusiv:
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare 552 -3768,0

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului raional

Secretar,                                                                      Rodica LIȚCAN

                                                                                                                             nr. ____  din  _______________ 2019

            Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe a.2020



Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei

Venituri, total 321615,4
inclusiv:
1.Venituri proprii 534,2
Taxa pentru apa 114611 355,0
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 176,0
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 3,2
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 13977,4
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 13689,7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 232,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice оn domeniul transportului rutier de 
persoane оn regim de taxi 111125 11,0
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a 
proprietăţii imobiliare 111130

44,7
3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 3707,1
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 657,0
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 60,0

7.Transferuri 302279,7
Transferuri curente cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 50311,2
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar

191111 212957,8

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 7215,7

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 2154,4

Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 27174,7

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare 
оntre bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 19132 332,9

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile bugetului de 
stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 191310 2133,0

la Decizia Consiliului raional

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2020

Anexa nr. 2

Secretar,                                              Rodica LIȚCAN

                                                                                                                                          nr. ___  din _______________2019



Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 317847,4
inclusiv cheltuieli de personal 21
Investiții capitale, în total 3192
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 10819,4
Resurse, total 10819,4
Resurse generale 1 10619,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 200,0
Cheltuieli, total 10819,4
Exercitarea guvernării 0301 5879,4
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 1200,6
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 2457,4
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300,0
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 982,0
Apărare națională 02 717,7
Resurse, total 717,7
Resurse generale 1 717,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 717,7
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 717,7
Servicii оn domeniul economiei 04 29838,2
Resurse, total 29838,2
Resurse generale 1 29778,2
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0
Cheltuieli, total 29838,2
Politici și management în domeniul macroeconomicși de 
dezvoltare a economiei 5001 741,2
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 991,5
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și 
construcțiilor 6101 553,8
Dezvoltarea drumurilor 6402 27174,7
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și 
cadastrului 6901 377,0
Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08 13856,4
Resurse, total 13856,4
Resurse generale 1 13806,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 50,0
Cheltuieli, total 13856,4
Elaborare a politicii оn domeniul culturii și agrementului 8501 912,9
Dezvoltarea оn domeniul culturii 8502 9371,4

Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe

la Decizia Consiliului raional 
Anexa nr. 3

                                                                                                     nr. ____ din __________ 2019



Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 
național 8503 530,7
Sport 8602 2404,4
Tineret 8603 637,0
Învățămînt 09 223040,6
Resurse, total 223040,6
Resurse generale 1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1973,3
Cheltuieli, total 223040,6
Politici și management în domeniul educației 8801 2317,5
Educație timpurie 8802 957,6
Învățămînt primar 8803 6040,2
Învățămînt gimnazial 8804 101696,8
Învățămînt  liceal 8806 97645,0
Servicii generale оn educație 8813 5617,0
Educație extrașcolară 8814 8493,7
Curriculum școlar 8815 272,8
Protecție socială 10 39575,1
Resurse, total 39575,1
Resurse generale 1 36928,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2540,8
Cheltuieli, total 39575,1
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 3160,2
Protecție a familiei și copilului 9006 10677,5
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 20129,1
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 4009,8
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 1598,5

Secretar,                                        Rodica LIȚCAN



                                   Anexa nr.3 Anexa nr.4
la Decizia Consiliului raional 
nr.____ din___________ 2019

mii lei

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 
casele de schimb valutar 400,0

Total 4824,1

Total 670,0
Direcția asistență socială și protecție a familiei

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2140,8

Total 2540,8

Încasări de la plata serviciilor cu plată
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public

656,0
14,0

Încasări de la plata serviciilor cu plată 278,3
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 207

Total 485,3

                                                Direcția educație

                                              Consiliul raional

                                                           Secția cultură și turism

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 300,0
Total

Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2020

Denumirea autorității/instituției bugetare Suma preconizată spre încasare

Secretar,                                                                          Rodica LIȚCAN

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 50,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 150,0

868,0
                        Instituțiile de învățămînt - executori secundari de buget

60,0
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  interne 
pentru instituțiile bugetare

Total 260,0

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 568,0



Anexa nr. 5 
la Decizia Consiliului raional 

nr._____ din ____________ 2019 
 

 
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 adulte și vârstnice 

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 


