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                                                              DECIZIE  
  

nr. 11/2                                                                           din 12.12.2019 
 

Cu privire la aprobarea bugetului  
raional pentru anul 2020 în a doua lectură 
 
 În temeiul art.43 al.1 lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; 
 În conformitate cu prevederile art.55 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale   
      nr.181 din 25.07.2014; 
 Ţinând cont de prevederile art.20 al Legii 397-XV din 16.12.2003 privind finanţele publice locale, 
 

Consiliul raional Ungheni 
 

DECIDE: 
 

 1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2020, în a doua lectură, la venituri în sumă totală de 321615,4 
 mii lei  și la cheltuieli în sumă  de 317847,4 mii lei, cu soldul bugetar(excedent) în sumă de 3768,0 mii lei 
și sursele de finanțare în sumă de –3768,0 mii lei (rambursarea împrumutului –3768,0 mii lei) . 
 2. Se aprobă: 
 2.1 sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional, conform anexei nr.1; 
      2.2 componența veniturilor bugetului raional, conform anexei nr.2; 
 2.3 resursele și cheltuielile bugetului raional,conform clasificației funcționale și pe programe, conform 
anexei nr.3; 
 2.4 sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare, conform anexei nr.4 
 2.5 nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile bugetare finanţate 
de la bugetul raional, conform anexei nr.5; 
 2.6 efectivul –limită al statelor şi cheltuielile de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul 
raional, conform anexei nr.6; 
     2.7 programul anual al împrumuturilor se prezintă în anexa nr.7; 
     2.8 cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional în sumă de 300,0 mii lei. 
     2.9 plafonul datoriei Consiliului raional la sfîrșitul anului va constitui 4750,0  mii lei.  
     3. Executorii (ordonatorii) de buget vor asigura: 

 dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul informațional; 
 legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea  limitelor aprobate; 
 utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul de stat; 
 raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.  

 4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi  Mitriuc, preşedintele raionului. 
 5.Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 
 
. 

              Preşedintele şedinţei                                                      Sergiu CAȚER 
 
 Contrasemnează: 
 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 

 



 

 

Notă informativă 
privind elaborarea proiectului 
bugetului raional pe anul 2020 

 
Estimările bugetului raional pe anul 2020 au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2015, Legii nr. 436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele 
publice locale”, Notelor metodologice  elaborate de Ministerul Finanţelor “Privind elaborarea de către 
autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2020 şi a estimărilor 
pe anii 2021-2022”.  

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de politica statului în domeniul veniturilor și cheltuielilor 
bugetare , particularitățile specifice de stabilire a relațiilor  interbugetare , limitele de transferuri de la 
bugetul de stat la bugetele locale , precum și de cerințele și particularitățile de elaborare și prezentare a 
propunerilor de buget de către APL pe anul 2020. 

 
I.VENITURI 
 

   Prognoza veniturilor bugetului raional pe anul 2020 s-a efectuat reieşind din: 
  - prevederile legislaţiei fiscale în vigoare, ținând cont de prevederile proiectului de lege cu privire la 
modificarea și completarea unor acte legislative privind realizarea politicii fiscale pentru anul 2020; 

- analiza bazei fiscale, separat pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget; 
Resursele bugetelor locale cuprind totalitatea veniturilor și a surselor de finanțare ale bugetelor 

respective. 
Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte venituri prevăzute de legislație și se 

formează din: 
1) venituri generale:  

a) venituri proprii;  
b) defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat;  
c) transferuri;  
d) granturi pentru susţinerea bugetului; 

2) venituri colectate ; 
3) granturi pentru proiecte finanţate din surse externe. 
   Sursele de finanțare ale bugetelor locale se formează din: 
 a) operațiuni cu împrumuturi interne și externe; 
 b) operațiuni aferente vânzării și privatizării patrimoniului public; 
 c) operațiuni cu soldurile în conturile bugetului. 
 
Impozitele și taxele de stat 

   Impozitul pe venitul persoanelor fizice (IVPF) 
    La capitolul impozitul pe venit persoanelor fizice prin Legea cu privire la modificarea unor acte 

legislative nr. 178 din 26 iulie 2018 a fost stabilită, începând cu 1 octombrie 2018  o cotă unică la 
impozitul pe venitul persoanelor fizice, în mărime de 12 %. De asemenea, prin legea prenotată au fost 
majorate mărimea scutirii anuale personale până la 24000 lei și mărimea scutirii anuale pentru 
persoanele întreținute până la 3000 lei. O majorare   a scutirilor menționate pentru anii 2020-2022 nu 
se prevede. 
      La estimarea sumei IVPF pentru anul 2020 au fost aplicate  următoarelor cote şi scutiri personale       
anuale : 

- Cotele impozitului pentru venitul persoanelor fizice (%) – 12  
- Scutirea anuală personală (lei) – 24000; 
- Scutirea anuală personală majoră (lei) – 30000;  
- Scutirea soț/soție (lei) – 11280 ; 
- Scutirea anuală pentru persoanele întreţinute (lei) – 3000; 
- Tariful contribuţiei individuale pentru asigurarea socială de stat obligatorie (din venit, %) – 6; 
- Prima de asigurare medicală obligatorie (din venit, %) – 4,5. 



 

 

 La repartizarea impozitul pe venitul persoanelor fizice între bugetele locale de nivelul întâi și    
bugetele locale de nivelul al doilea, veniturile bugetului raional constituie defalcări în mărime de 25%        
din suma totală a impozitului pe venitul persoanelor fizice al municipiului Ungheni în volum de                  
54758,8 mii lei, modificarea la politica bugetar –fiscală va fi efectuată de la 01.01.2020. 
        Pentru anul 2020 impozitul pe venitul persoanelor fizice conform normativelor de defalcări în 
bugetul raional  constituie ( 54758,8 mii lei*25%/100 =)13689,7 mii lei. 

Calculul taxelor pentru resursele naturale (taxa pentru apă, taxa pentru lemnul eliberat pe picior)  
s-a întocmit conform cotelor prevăzute în anexele la titlul VIII al Codului Fiscal “Taxele pentru 
resursele naturale”. 
     Taxa pentru apă în baza volumului apei extrase din fondul apelor  planificate pentru anul 2020, 
care va constitui 1183,3 mii m3,, având în vedere că cota taxei este de 30 bani pentru 1 m3, suma taxei 
pentru apă a fost planificată în sumă de 355,0 mii lei, inclusiv: ÎM,,Apă Canal”-221,2 mii lei; SA,, 
Ungheni Vin”-2,6mii lei,Asociația de irigare -45,0 mii lei, Stația de irigare -72,0 mii lei ș.a -14,2 mii 
lei. 
  Taxa pentru lemnul eliberat pe picior a fost estimată în baza calculelor prezentate de ÎS “ Silva - 
Centru”, volumul lemnului  care va fi supus tăierii  constituie 1019 m3 . Taxa  pentru lemnul eliberat 
pe picior  variază de  la 2 lei până la 52 lei în dependență de specie și de destinație( de lucru s-au de 
foc), taxa a fost planificată în baza calculelor prezentate în sumă de 3,2  mii lei. 

 Taxa pentru extragerea mineralelor utile a  fost planificată reieșind din executarea scontată pe 
a.2019 în baza datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal  de Stat: SRL ,, Carferm” pentru extragerea 
materialelor de construcție neferoase (nisip) 14,9mii m3  ,costul fiind de 1583,3 mii lei, cota taxei 6%  
suma achitărilor la buget constituind – 95,0 mii lei și SRL ,,Feodora ” pentru extragerea materialelor 
de construcție neferoase (nisip) 12,6 mii   m3 , costul lor constituind suma de  1333,3 mii lei, cota taxei 
6%  suma achitărilor la bugetul local  constituind – 80,0mii lei ,SA ,,Ceramica” extragerea 
materialelor(lut) 0,2 mii m3  ,costul -16,7 mii lei, taxa -1,0 mii lei . Total suma taxei constituie 176,0 
mii lei. 

Transferuri cu destinație generală 
   Transferurile cu destinație generală de la bugetul de stat către bugetul raional constituie 50311,2 

mii lei. 
   Sumele transferurilor cu destinație generală de  la  bugetul  de  stat  sunt  calculate pe bază de 

formulă, distinctă pentru fiecare UAT de nivelul întâi și nivelul al doilea, în baza datelor din ultimul 
an pentru care există execuţie bugetară definitivă (în cazul dat, pentru proiectul bugetului pe anul 2020 
se ia execuția bugetară din anul 2018). 

   Sursa transferurilor cu destinație generală (de echilibrare) pentru UAT de nivelul întâi și nivelul al 
doilea este Fondul de susținere financiară (FSF) constituind pentru anul 2020 suma de 2098599,0 mii 
lei, fiind format din defalcări de la  impozitul pe venitul persoanelor fizice și  din impozitul pe venit al 
persoanelor juridice , nealocat sub formă de defalcări la bugetele UAT . Acesta se divizează în două 
fonduri distincte: 

- Fondul de echilibrare al bugetelor UAT de nivelul I (FEB I)  - 45% din FSF, pentru anul 2020 
constituind suma de 944369,5 mii lei; 

- Fondul de echilibrare al bugetelor UAT de nivelul II (FEB II)  -  55 %  din FSF, pentru anul 2020 
constituind suma de 1154229,4 mii lei; 

  Fondul de echilibrare a bugetului FEB II  destinat echilibrării bugetelor UAT de nivelul II este 
repartizat în funcție de numărul populației și suprafața UAT II , ce constituie  in cazul raionului 
Ungheni respectiv 105524 locuitori și 1,1 mii km2 sau 108262 ha .  

Alte transferuri curente primite cu destinație generală  de la bugetul de stat constituie 332,9 mii 
lei, inclusiv: pentru compensarea costurilor suplimentare generate de implementarea Legii 270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar . 

Transferuri cu destinație specială 
     Transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul raional pentru a.2020 constituie 
în total  251635,6  mii lei, inclusiv: 

 - pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, secundar-general și extrașcolar - 212957,8 mii  
  lei; 

  - pentru finanțarea școlii sportive-2154,4 mii lei; 



 

 

       - pentru asigurarea și asistența socială -7215,7 mii lei; 
       - pentru infrastructura drumurilor -27174,7 mii lei; 
       - pentru pachetul minim de servicii sociale – 2133,0 mii lei; 
  inclusiv: 

 - Serviciul sprijin familial pentru copii – 1208,4 mii lei; 
 - Serviciul asistență personală – 498,0 mii lei; 
 - Serviciul social de suport monetar – 426,6 mii lei. 

 Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor au fost estimate în funcție de 
numărul de kilometri echivalenți administrați în teritoriu în sumă de 27174,7 mii lei. 

Veniturile  bugetului raional pentru anul 2020 se estimează în sumă totală de 321615,4 mii lei, 
inclusiv: 

- taxe locale – 534,1 mii lei; 
- defalcări de la impozitele şi taxele de stat – 13977,5 mii lei; 
- încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 3693,1 mii lei; 
- plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public – 671,0 mii lei; 
- taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar – 

400,0 mii lei; 
- donaţii voluntare interne pentru instituţiile bugetare – 60,0 mii lei; 
- transferuri de la bugetul de stat – 302279,7 mii lei 

Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2019 veniturile bugetului raional pentru anul  2020  
s-au majorat cu  49204,9  mii lei sau cu 15,3 la sută. 
 

 II. CHELTUIELI 
  

    Competențele în efectuarea cheltuielilor bugetului raional pe domenii de activitate sunt delimitate prin 
legislația privind administrația publică locală și descentralizarea administrativă. 
   Resursele financiare disponibile sunt direcţionate la programe de importanţă vitală, care permit 
soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare. 
    Cheltuielile bugetului (cu excepția celor efectuate din contul transferurilor cu destinație specială) sunt 
în  dependență directă de suma veniturilor obținute în bugetul raional.  
   La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2020, s-a ținut cont de: 
- actele normative şi legislative, care reglementează activitatea domeniilor respective; 
- actele legislative și normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii         

     (cu modificările și completările ulterioare); 
- angajamentele de cheltuieli asumate în anii precedenți cu impact financiar asupra anului planificat 
(majorarea salariilor în anii precedenți, rambursarea împrumuturilor angajate pe termen lung,  plata 
dobânzilor, etc.); 
- reformele promovate în cadrul ramurilor (schimbări instituționale); 
- volumul veniturilor colectate, generate în cadrul instituțiilor publice. 
        Cheltuielile bugetului raional  pe anul 2020 pe  toate componentele se estimează, la general în 

sumă de 317847,4 mii lei. 
   La compartimentul „Serviciul de stat cu destinaţie generală” se preconizează cheltuieli  în sumă 

de 10819,4  mii lei inclusiv: aparatul președintelui – 5770,0 mii lei (cheltuieli de personal  3115,0 mii 
lei, cheltuieli curente -2375,0 mii lei, plata indemnizațiilor aleșilor locali pentru participare la ședința 
consiliului -280,0 mii lei), serviciul de deservire pe lângă aparatul președintelui-889,1 mii lei, CRAI- 
311,5 mii lei, fondul de rezervă -300,0 mii lei, dobânda la creditele angajate - 982,0 mii lei, Direcția 
finanțe -2457,4 mii lei( cheltuieli de personal 1657,4 mii lei). 

   La compartimentul „Apărarea naţională” cheltuielile au fost estimate în sumă de 717,7 mii lei, 
inclusiv : cheltuieli de personal al lucrătorilor de deservire  a clădirii Centrului militar în sumă de 
349,7 mii lei , cheltuieli curente – 268,0 mii lei, servicii medicale pentru recrutare -100,0 mii lei. 

  Compartimentul “ Servicii în domeniul economiei” prevede cheltuieli în sumă totală de 29838,2 
mii lei, inclusiv: Secția economie și reforme-741,2mii lei; Serviciul relații funciare și cadastru-377,0 
mii lei, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri -553,8 mii lei; Direcția agricultură și 
alimentație - 991,5mii lei; fondul rutier (cheltuieli pentru reparația și întreținerea drumurilor raionale) -



 

 

27174,7 mii lei. 
    La compartimentul „Cultura, sport, tineret, culte și odihnă” au fost estimate cheltuieli în sumă 

de 13856,4 mii lei, inclusiv: 
- Secția cultură și turism  -10815,0 mii lei, dintre care: cheltuieli de personal – 8834,6 mii lei, 

cheltuieli ce țin de desfășurarea activităților culturale - 600,0 mii lei, creșterea cheltuielilor față de anul 
2019 constituie 42,3%. 

- Direcția Educație -3041,8 mii lei, inclusiv din contul transferurilor cu destinație specială sunt 
acoperite cheltuielile pentru întreținerea școlii sportive în sumă de 2154,4 mii lei (cheltuieli de 
personal 1825,3 mii lei). 

În totalul cheltuielilor bugetului raional ponderea majoră o deține Învățământul  sa-u 71,1 la sută  și 
constituie suma de 223040,6 mii lei , fiind înregistrată o majorare comparativ cu anul 2019 cu 21,8 la 
sută.  

În conformitate cu prevederile  Legii privind finanțele publice locale,  pentru învățământul 
preșcolar, primar , secundar - general, special și extrașcolar  sunt prevăzute transferuri cu destinație 
specială  de la bugetul de stat   în sumă de 212957,8 mii lei. 

    Transferurile pentru învățământul primar și secundar general  includ și transferuri categoriale 
pentru școli, gimnazii și licee calculate după metodologia de finanțare în bază de cost standard per 
elev. 

    Pentru anul 2020, cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat “ şi a normativului 
valoric pentru o instituţie, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale, constituie 132473,0  lei 
şi, respectiv, 714837,0 lei. 

   Totodată, în vederea realizării prevederilor Regulamentului privind redirecționarea resurselor 
financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351 din 
29 mai 2012, ce stabilește pachetul minim de servicii de educație incluzivă, au fost menținute 
mijloacele alocate în acest scop în anul 2020 în cadrul transferurilor categoriale în mărime de 2%. 

   Astfel, pentru anul 2020 se prevăd transferuri categoriale în sumă de 193759,8 mii lei, fondul 
educației incluzive constituie 3875,2 mii lei, care este integral alocat instituțiilor de învățământ pentru 
salarizarea cadrului didactic de sprijin.  

       Pentru acordarea dejunurilor calde, în calcul s-a luat numărul elevilor claselor I-IV la situaţia 
din 1 octombrie 2019 (disponibil de facto la sfârşitul perioadei de gestiune), numărul de 171 zile 
de alimentaţie şi norma de alimentaţie din anul 10,80 lei / zi.     

    Suma calculată constituie 9021,9 mii lei. 
 Pentru acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituțiile de 

învățământ general  în valoare de 2000 lei pentru fiecare, sunt prevăzute mijloace financiare în sumă 
de 1936,0 mii lei. 

    Transferurile cu destinație specială conțin și mijloace pentru asigurarea odihnei de vară a 
copiilor și adolescenților în sumă de 2241,6 mii lei, pentru învățământul extrașcolar, inclusiv: școlile 
muzicale – 3568,4 mii lei și casa de creație -1128,2 mii lei, care au fost stabilite în baza transferurilor 
pentru anul 2018 pe instituțiile/măsurile respective. Cheltuielile au fost majorate cu costul măsurilor de 
politici salariale începute în anul 2018. 

       Totodată  transferurile cu destinație specială pentru finanțarea învățământului preșcolar, primar, 
secundar general, special și extrașcolar conțin și mijloace pentru organizarea și desfășurarea 
olimpiadelor raionale – 42,5 mii lei, examene de absolvire – 272,8 mii lei, educație timpurie -894,8 mii 
lei. 

       La compartimentul “Protecție socială” cheltuielile au fost estimate în  sumă de 39575,1 mii lei, 
inclusiv: din contul transferurilor cu destinație specială – 7215,7 mii lei. 

 Cheltuielile pentru plățile sociale, care sunt acoperite din contul transferurilor cu destinație 
specială de la bugetul de stat: 

1) Compensațiile pentru serviciile de transport, care prevede compensarea cheltuielilor pentru 
călătoria în transportul comun urban, suburban și interurban (cu excepţia taximetrelor) pentru 
persoanele cu dezabilități severă și accentuată, copiilor cu dezabilități severă și accentuată, copiilor 
cu dezabilități, precum și persoanelor care însoțesc o persoană cu dezabilitate severă sau un copil cu 
dezabilități - prevăzute în art.49 al Legii nr.60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități 
din 30 martie 1992. Astfel, pentru anul 2020 cuantumul anual al compensaţiei respective constituie: 



 

 

 pentru persoane cu dezabilități severe și accentuată, copii cu dezabilități în vârstă de până la 18 
ani, precum și persoanelor care însoțesc o persoană cu dezabilitate severă sau un copil cu 
dezabilități (în mărime de 138 lei /trimestrial)-552 lei/anual; 

 pentru persoane cu dezabilități accentuate (s-au estimate în mărime de 69 lei/trimestrial)-276 
lei/anual. 

2)Indemnizaţiile pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă. La estimarea definitivă a 
transferurilor cu destinație specială la acest compartiment s-a ținut cont de plata indemnizațiilor pentru 
copii adoptați în sumă de 800lei/lunar pentru fiecare beneficiar,plata indemnizației unice pentru copii 
plasați  în serviciul tutelă/curatelă -1400lei/lunar.  
3) Indemnizațiile și compensațiile pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional  
postsecundar pedagogic pentru plata indemnizației unice și compensarea cheltuielilor de închiriere a 
spațiului locativ, consumul de energie termică și electrică personalului didactic angajat în instituțiile de 
învățământ din mediul rural și centrele raionale, încadrați în instituțiile de învățământ, prin repartizare 
de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în primii trei ani de activitate, potrivit art.134(5) și 
(6) din Codul Educației nr.152 din 17 iulie 2014. Modalitatea de calculare, repartizare,utilizare și 
evidență a transferurilor  pentru susținerea cadrelor didactice tinere sunt stipulate în Regulamentul 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.802 din 29.10.201, care a fost modificat prin Hotărârea 
Guvernului nr.968 din 03.10.2018. Astfel,transferurile cu destinație specială pentru susținerea cadrelor 
didactice tinere se utilizează pentru achitarea indemnizațiilor, în primii 3 ani de activitate , în mărime de 
40 mii lei anual pentru tinerii specialiști absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior încadrați în 
instituțiile de învățământ în anul absolvirii, prin repartizare de Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării. 
4) Prestațiile sociale pentru copiii plasați în serviciile sociale, condițiile de stabilire și plată a 
indemnizațiilor zilnice pentru copii sânt stipulate în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
378 din 25 aprilie 2018. Plata indemnizației respective pentru fiecare beneficiar va constitui pentru anul 
2020 - 4797 lei/ anual. 

Bugetarea bazată pe programe (BBP) reprezintă o metodă de prezentare şi fundamentare a 
bugetelor, având la bază programe cu scopuri, obiective şi indicatori de evaluare a performanţei acestora 
la toate etapele procesului bugetar. De asemenea, BBP este un instrument eficient de management 
bugetar, care asigură stabilirea priorităţilor şi luarea deciziilor privind alocarea resurselor bugetare în 
funcție de performanța (rezultatele) programelor publice.  

Caracteristicele principale a BBP sunt: 
- legătura cu cadrul de politici: bugetul este structurat pe programe care reflectă obiectivele de politici; 
- focusat pe performanţă: pe lângă informaţia financiară, BBP cuprinde informaţia nefinanciară, fiind 

stabilite scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă (rezultat,produs și eficiență); 
-  responsabilitate sporită în procesul bugetar: bugetul bazat pe programe implică responsabilitatea 

autorităţilor/instituţiilor bugetare pentru realizarea performanţei asumate în procesul bugetar;  
-  perspectiva multianuală: formatul de prezentare a bugetului pe programe cuprinde informaţia în 

dinamică. 
Scopul și beneficiile BBP au drept urmare creșterea transparenței procesului bugetar, sporirea 

eficienței în utilizarea banilor publici,  precum și îmbunătățirea responsabilității. 
Implementarea BBP la toate nivelele ale administrației publice reprezintă o prioritate strategică pe 

termen mediu și lung și a luat start în anul 2015.  
În baza ordinului  cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și 

modificarea bugetului nr.209 din 24.12.2015, conform al.484 lit.g nota informativă la proiectul deciziei 
privind aprobarea bugetului în a doua lectura trebuie să cuprindă sinteza programelor de cheltuieli în 
bugetele locale , cu scopuri, obiective și indicatori de performanță (se anexează proiectul de buget  
pentru anul 2020  și estimările pe anii 2021-2022 pe subdiviziunile Consiliului raional pe programe și 
subprograme). 

 
 

Șef Direcție                                                                            Tatiana Struc 



la nota informativă

                                                                                                                                          mii lei

I. Venituri, total 272410,5 321615,4 316791,3 4824,1 118,1
1. Venituri proprii 4775,1 5358,2 534,1 4824,1 112,2

Taxa pe apă 321,4 355,0 355,0 110,5
Taxa pentru extragerea minerallelor utile 114612 256,4 175,9 175,9 68,6
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 11,70 3,2 3,2 27,4
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 3088,3 3693,1 3693,1 119,6
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului 
public 637,30 671,0 671,0 105,3
Taxa la cumpărarea valutei străine de către 
persoanele fizice оn casele de schimb valutar 400,00 400,0 400,0 100,0
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse 
interne pentru instituțiile bugetare 60,00 60,0 60,0 100,0

2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 14945,7 13977,5 13977,5 93,5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice 14594,7 13689,7 13689,7 93,8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre 
plată/achitat 335,5 232,1 232,1 69,2

Impozit pe venitul persoanelor fizice оn domeniul 
transportului rutier de persoane оn regim de taxi 11,0 11,0
Impozitul pe venit aferent operațiunilor de predare 
оn posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare 111130 15,5 44,7 44,7 288,4

3.
Transferuri primite de la bugetul de stat, 
total 252689,7 302279,7 302279,7 0,0 119,6
inclusiv: 0,0
Transferuri curente cu destinație generală de la 
bugetul de stat 38817,5 50311,2 50311,2 129,6
Alte transferuri curente primite cu destinație 
generală de la bugetul de stat 3560,7 0,0 0,0
Transferuri cu destinație specială de la bugetul de 
stat pentru învățămîntul preșcolar, 
primar,secundar general, special și complementar 
(extrașcolar)

182829 212957,8 212957,8
116,5

Transferuri cu destinație specială de la bugetul de 
stat pentru asigurarea și asistența socială 7144 7215,7 7215,7 101,0

Transferuri cu destinație specială de la bugetul de 
stat pentru școli sportive 1858,1 2154,4 2154,4 115,9

Transferuri cu destinație specială de la bugetul de 
stat pentru infrastructura drumurilor 16196 27174,7 27174,7 167,8

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

332,9 332,9

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

2284,4 2133,0 2133,0
93,4

II. Cheltuieli, total gr.pri
nc.

grupa subgr. 268882,5 317847,4 313023,3 4824,1 118,2
1. Servicii de stat cu destinație generală 01 13593,10 10819,4 10619,4 200,0 79,6

1.1 Consiliul raional 01 11570,9 8362,0 8162,0 200,0 72,3
a) aparatul președintelui 01 1 1 5863,8 5770,0 5570,0 200,0 98,4
b) serviciul de deservire pe lîngă aparatul 
președintelui 01 3 3 708,6 889,1 889,1 125,5

c) Centrul de resurse și atragerea investițiilor 01 3 3 188,4 311,5 311,5 165,3
d) fondul de rezervă al Consiliului raional 01 6 9 300,0 300,0 300,0 100,0

Tabelul nr.1
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e)serviciul datoriei interne 01 7 1 899,7 982,0 982,0 109,1
g)cheltuieli pentru implementarea proiectelor 01 1 1 3610,4 109,4 109,4 3,0
Direcția Finanțe 01 1 2 2022,2 2457,4 2457,4 121,5

1.2 a) aparatul Direcției 01 1 2 2022,2 2457,4 2457,4 121,5
Apărarea națională 02 585,1 717,7 717,7 122,7

2. a) Centrul militar 02 5 9 585,1 717,7 717,7 122,7
Servicii оn domeniul economiei 04 18524,9 29838,2 29778,2 60,0

4. Secția economie și reforme 04 1 9 660,8 741,2 711,20 30,0 112,2
4.1 a) aparatul secției 660,8 741,2 711,2 30,0 112,2

Serviciul relații funciare și cadastru 04 1 9 314,4 377,0 377,0 119,9
4.2 a) aparatul secției 314,4 377,0 377,0 119,9

Direcția Agricultură și Alimentație 04 2 9 876,7 991,5 961,5 30,0 113,1
4.3 a) aparatul Direcției 876,7 991,5 961,5 30,0 113,1

Secția construcții, gospodărie comunală și 
drumuri 04 4 3 477,0 553,8 553,8 116,1

4.4 a) aparatul secției 04 4 3 477,0 553,8 553,8 116,1
Transport rutier 04 5 1 16196,0 27174,7 27174,7 167,8

4.5 Fondul rutier 04 5 1 16196,0 27174,7 27174,7 167,8
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 08 9798,9 13856,4 13806,4 50,0 141,4

5. Secția cultură și turism 08 7102,1 10815,0 10765,0 50,0 152,3
5.1 a) aparatul secției 08 6 1 735,4 912,9 912,9 124,1

b) biblioteca raională 08 2 0 2773,1 3975,0 3935,0 40,0 143,3
c) casa de cultură raională Pîrlița 08 2 0 1165,3 1780,3 1770,3 10,0 152,8
d) colectivele model 08 2 0 2061,6 3616,1 3616,1 175,4
e) muzeele Pоrlița, Sculeni 08 2 0 366,7 530,7 530,7 144,7
Direcția educație 2596,8 3041,4 3041,4 117,1

5.2 a) activități pentru tineret 08 1 3 70,0 80,0 80,0 114,3
b) activități sportive 08 1 2 200,0 250,0 250,0 125,0
c) școala sportivă 08 1 2 1858,1 2154,4 2154,4 115,9
d) centrul pentru tineret 08 1 3 468,7 557,0 557,0 118,8
Consiliul raional 100,0 0,0 0,0 0,0
b) activități sportive 08 1 2 100,0 0,0 0,0
Învățămîntul 09 191206,2 223040,6 221067,3 1973,3 116,6

6.
Instituțiile de învățămînt-executori secundari de 
buget 162182,3 187328,5 186843,2 485,3 115,5
Direcția educație 09 25024,2 31523,7 30655,7 868,0 126,0

6.2 a) apăratul Direcției 09 8 9 1705,2 2317,5 2309,5 8,0 135,9
b) tabăra de odihnă "Codreanca" 09 5 0 303,3 493,0 483,0 10,0 162,5
c) cheltuieli pentru examene de absolvire 09 5 0 272,8 272,8 272,8 100,0
d) casa de creație 09 5 0 784,2 1128,2 1128,2 143,9
e) odihna de vară 09 5 0 2792,4 2641,6 2241,6 400,0 94,6
f) cheltuieli pentru desfăsurarea olimpiadelor 09 5 0 42,5 42,5 42,5 100,0
g) secția managementul curricumului 09 6 0 1037,2 1349,0 1349,0 130,1
h) centrul educațional 09 6 0 842,5 1004,4 704,4 300,0 119,2
j) centrul raional de asistenta si performanță 
educațională 09 6 0 671,7 635,8 635,8 94,7
j) centrul raional de resurse pentru educație 
incluzivă 09 6 0 2322,0 2627,8 2627,8 113,2
k) serviciul pentru transp. elevilor 09 2 1 3000,3 3070,3 2920,3 150,0 102,3
m) componenta raională 09 2 2 10894,0 15940,8 15940,8 146,3
n) asigurarea reducerii normei didactice 356,1 0,0 0,0
Secția cultură și turism 3999,7 4188,4 3568,4 620,0 104,7

6.3 a) școlile muzicale și de artă 09 5 0 3999,7 4188,4 3568,4 620,0 104,7
Asistența socială și susținerea socială 10 35174,3 39575,1 37034,3 2540,8 112,5

7. Direcția asistență socială și protecție a familiei 10 33449,3 37976,6 35435,8 2540,8 113,5
7.1 a) aparatul direcției 10 9 1 1453,8 3160,2 3160,2 217,4

b) comisia medicală și de expertiză 10 1 2 82,0 96,7 96,7 117,9
c) serviciul asistență socială la domiciliu 10 1 2 4028,4 4659,9 4659,9 115,7



d) serviciul asistenți sociali comunitari 10 1 2 3006,9 3210,0 3210,0 106,8
e) serviciul plasament familial (adulți) 10 1 2 1792,9 2060,3 2060,3 114,9
f) serviciul asistență personală (țintuiți la pat) 10 1 2 3564,7 4596,8 4596,8 129,0
g) serviciul social "Echipa mobilă" 10 1 2 588,8 636,9 636,9 108,2
i) serviciul social "Casa comunitară" 10 1 2 779,3 901,3 901,3 115,7
j) centrul de reabilitare și integrare socială a 
bătrânilor Ungheni 10 1 2 1816,10 2308,6 947,8 1360,8 127,1
k) centrul de asistență socială pentru copii 10 4 0 604,0 0,0 0,0

l) serviciul asistență parentală profesionistă APP 10 4 0 4249,5 4361,6 4361,6 102,6
m) centrul de asistență socială CREDO 10 4 0 908,1 1030,5 1030,5 113,5
n) serviciul de sprijin familial și reintegrare 10 4 0 1340,00 1326,8 1326,8 99,0
o) indemnizații pentru copiii rămași fără îngrijirea 
părinților (tutela) 10 4 0 3325,00 3319,5 3319,5 99,8
p)prestatii sociale pentru copiii plasati in servicii 
sociale(alte) 10 4 0 383,8 639,1 639,1 166,5

r) centrul pentru persoanele fără adăpost Sculeni 10 7 0 2969,4 3067,3 2287,3 780,0 103,3
s) compensarea cheltuielilor pentru serviciile de 
transport (persoane cu dizabilități transport) 10 1 2 1710,2 1658,6 1658,6 97,0
t) serviciul social de suport monetar 10 7 0 446,40 542,5 542,5 121,5
u) serviciile cantinelor sociale 10 9 9 400,00 400,0 400,0 100,0
Direcția educație 10 9 9 1725,0 1598,5 1598,5 92,7

7.2 Susținerea tinerilor specialiști 10 9 9 1725,0 1598,5 1598,5 92,7
III. Sold bugetar (deficit) 3528,00 3768,00 3768,00 0,00 -0,15
IV Surse de finanțare,total -3528,0 -3768,0 106,8

inclusiv: 
Rambursarea оmprumutului instituțiilor financiare -3528,0 -3768,0 106,8



Tabelul nr.2

la nota informativă

mii lei

1 L.T. "V.Alecsandri" or.Ungheni 664 9035,3 80,0 9115,3
2 L.T. "M.Eminescu" or.Ungheni 1 150 15151,4 923,4 33,2 136,0 16244,0
3 L.T." I.Creangă" or.Ungheni 661 8997,5 507,9 222,4 90,0 9817,8
4 L.T. "Gh.Asachi" or.Ungheni 845 11313,1 618,7 98,4 98,0 12128,2
5 L.T."A.Puşkin" or.Ungheni 788 10595,8 602,1 120,5 124,0 11442,4
6 L.T." A.Mateevici" sat.Pîrliţa 505 7713,4 317,6 212,5 86,0 8329,5
7 L.T. Sculeni sat.Sculeni 543 7512,6 380,4 120,3 82,0 8095,3
8 L.T. Elada sat.Măcăreşti 406 5788,5 278,9 186,8 76,0 6330,2
9 Gimnaziul Corneşti sat.Corneşti 132 2340,3 114,5 86,3 32,0 2573,1

10 Gimnaziul Năpădeni sat.Năpădeni 67 1343,2 60,9 40,1 28,0 1472,2
11 Gimnaziul "Paul Mihail " sat.Cornova 74 1483,5 55,4 142 24,0 1704,9
12 Gimnaziul "Pavel Buruiană" sat.Condrăteşti 85 1704 85 41,4 22,0 1852,4
13 Gimnaziul  "A.Popovici " sat.Boghenii Noi, 115 2126,3 77,6 41,5 28,0 2273,4
14 Gimnaziul "V.Badiu" sat. Măgurele 74 1483,5 57,3 18,0 1558,8
15 Gimnaziul Sîneşti sat.Sîneşti 82 1643,9 75,7 45,5 20,0 1785,1
16 Gimnaziul Alexeevca sat.Alexeevca 93 1849,5 66,5 55,6 26,0 1997,6
17 Gimnaziul "Ion Vătămanu" sat.Pîrliţa 228 3548,4 214,2 133,5 34,0 3930,1
18 Gimnaziul Teşcureni sat.Teşcureni 90 1804,3 57,3 71,6 22,0 1955,2
19 Gimnaziul Negurenii Vechi sat.Negurenii Vechi 84 1684 83,1 74,9 32,0 1874,0
20 Gimnaziul "Gr.Vieru" sat Ţîghira 88 1764,2 64,6 31,2 22,0 1882,0
21 Gimnaziul "A.Tamоzlicaru" sat Grăseni 94 1862,1 70,2 103,8 28,0 2064,1
22 Gimnaziul "V.Vasilache" sat.Unţeşti 145 2503,9 118,2 21,2 22,0 2665,3
23 Gimnaziul Chirileni sat Chirileni 136 2390,6 110,8 110,2 26,0 2637,6
24 Gimnaziul Floriţoaia Nouă sat Floriţoaia Nouă 170 3497,6 110,8 53,4 44,0 3705,8
25 Gimnaziul Hîrceşti sat Hîrceşti 133 2352,9 85 218,0     32,0 2687,9
26 Gimnaziul Frăsîneşti sat Frăsîneşti 125 2252,2 97,9 79,7 30,0 2459,8
27 Gimnaziul "Andrei Chivriga" sat Valea Mare 191 3082,8 188,4 69,5 32,0 3372,7
28 Gimnaziul Morenii Noi sat Morenii Noi 114 2113,7 103,4 95,5 24,0 2336,6
29 Gimnaziul Bumbăta sat Bumbăta 154 2617,1 155,1 109,4 34,0 2915,6
30 Gimnaziul Gherman sat Gherman 131 2327,7 133 28,5 32,0 2521,2
31 Gimnaziul Zagarancea sat Zagarancea 132 2340,3 120 124,3 28,0 2612,6
32 Gimnaziul Semeni sat Semeni 163 2730,4 160,7 41,6 30,0 2962,7
33 Gimnaziul Buciumeni sat Floreşti 127 2277,3 121,9 63,9 26,0 2489,1
34 Gimnaziul Stolniceni sat Stolniceni 86 1724,1 77,6 22,0 1823,7
35 Gimnaziul "M.Savciuc" sat. Buşila 181 2956,9 166,2 55,0 22,0 3200,1
36 Gimnaziul.Rădenii Vechi sat Rădenii Vechi 143 2478,7 112,7 43,8 28,0 2663,2
37 Gimnaziul Todireşti sat Todireşti 339 4945,3 360,1 183,7 54,0 5543,1
38 Gimnaziul Manoileşti sat Manoileşti 271 4089,5 251,2 164,0 54,0 4558,7
39 Gimnaziul Cioropcani sat Cioropcani 84 1684 92,3 54,5 28,0 1858,8
40  Gimnaziul Cetireni sat.Cetireni 147 2529 142,2 79,8 30,0 2781,0
41  Gimnaziul Costuleni sat.Costuleni 306 4530 265,9 102,0 48,0 4945,9
42 Gimnaziul "Gaudeamus" sat.Petresti 342 4983 334,3 74,4 62,0 5453,7
43  Gimnaziul Buzduganii de Sus sat.Buzduganii de Sus 65 1303,1 60,9 17,3 28,0 1409,3
44 Gimnaziul  "D.Cantemir" or.Corneşti 225 3510,6 230,9 113,7 38,0 3893,2
45 Şc. Prim."S.Vangheli" or.Ungheni 297 4416,7 661,2 110,3 42,0 5230,2
46 Şc-grad.primară Drujba sat.Drujba 22 641,3 49,9 8,0 699,2

Total 11097 171023,5 9021,9 3875,2 1932,0 185852,6

Estimarea cheltuielilor pe școli, gimnazii, licee pentru a.2020
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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 534,1
Taxa pentru apa 114611 355,0
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 175,9
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 3,2
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 13977,5
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 13689,7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 232,1
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
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
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
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
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
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 lei 

  - certificate despre participarea la privatizarea spaţiului locativ 20 lei 
  - veniturile de la livrarea documentelor de tender 200 lei 
  - Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic 87 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  2107,6 lei / foaie de 

odihnă 

2. Plata pentru locațiunea bunurilor 
patrimoniului public (142320) Cuantumul chiriei pentru cazare, Centrul educațional 

460 lei / elev lunar din 
liceu 

750 lei /elev lunar  din 
colegiu  

 

3. Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) Cuantumul chiriei încăperii, tabăra Codreanca 2500 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 

 
150,0 lei  
20,0 lei 
30,0 lei  
550,0 lei 
50,0 lei 
50,0-100,0 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 6500 lei/persoană lunar 

 
 

Încasări de la prestarea serviciilor 
cu plată (142310) 

Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de reabilitare și 
integrare socială pentru bătrâni 5400 lei/persoană lunar 

 
 
 

Secretar,    Rodica LIȚCAN 



1 2 3

1. Consiliul raional 62
inclusiv:
aparatul președintelui 24
serviciul de deservire 21
secția economie și reforme 4
direcția agricultură și alimentație 5
secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 4
serviciul relații funciare și cadastru 2
centrul de resurse și atragerea investițiilor 2

2. Direcția Finanțe 16
3. Instituțiile de învățămînt-executori secundari de buget, 

inclusiv: 1797,40
1 L.T. "V.Alecsandri" 73,47
2 L.T. "M.Eminescu" 117,75
3 L.T." I.Creangă" 85,66
4 L.T. "Gh.Asachi" 91,98
5 L.T."A.Puşkin" 104,73
6 L.T." A.Mateevici" 87,58
7 L.T. Sculeni 67,75
8 L.T. ,,Elada'' 59,17
9 Şc. Prim."S.Vangheli" 37,28

10 Şc-grad.primară Drujba 17,33
11 Gimnaziul"D.Cantemir" 38,78
12 Gimnaziul" Gaudeamus" 56,56
13 Gimnaziul Corneşti 30,26
14 Gimnaziul Năpădeni 21,17
15 Gimnaziul "Paul Mihail " 26,44
16 Gimnaziul "Pavel Buruiană" 23,64
17 Gimnaziul  "A.Popovici " 25,17
18 Gimnaziul "V.Badiu" 21,97
19 Gimnaziul Sîneşti 25,64
20 Gimnaziul Alexeevca 24,53
21 Gimnaziul "Ion Vătămanu" 34,61
22 Gimnaziul Teşcureni 26,69
23 Gimnaziul Negurenii Vechi 21,73
24 Gimnaziul "Gr.Vieru" 19,61
25 Gimnaziul Grăseni 24,36
26 Gimnaziul Unţeşti 27,87
27 Gimnaziul Chirileni 29,11
28 Gimnaziul Floriţoaia Nouă 39,49
29 Gimnaziul Hîrceşti 29,25
30 Gimnaziul Frăsîneşti 23,97
31 Gimnaziul "Andrei Chivriga" 31,25
32 Gimnaziul Morenii Noi 28,28
33 Gimnaziul Bumbăta 28,71
34 Gimnaziul Gherman 27,29

DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

din bugetul raional

Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului raional 

nr.______ din ________________ 2019

Efectivul-limită
a unităților de personal pe autoritățile/instituiile finanțate 



DenumireaNr. 
d/o

Efectivul de personal, 
unități

35 Gimnaziul Zagarancea 24,81
36 Gimnaziul Semeni 24,37
37 Gimnaziul Buciumeni 26,9
38 Gimnaziul Stolniceni 19,5
39 Gimnaziul.Buşila 29,61
40 Gimnaziul.Rădenii Vechi 29,92
41 Gimnaziul Todireşti 50,11
42 Gimnaziul Manoileşti 45,22
43 Gimnaziul Cioropcani 23,85
44  Gimnaziul Cetireni 28,16
45  Gimnaziul Costuleni 46,03
46  Gimnaziul Buzduganii de Sus 19,84

Direcția Educație 132,5
Aparatul Direcției 14
Contabilitate 3
Secția management al curriculumului și formare profesională 
continuă 10

Centrul Educațional 7,5
Centrul raional de asistență și performanță educațională 7,5
Centrul raional de resurse pentru educație incluzivă 24,5
Tabăra de odihnă Codreanca 6,0
Școala Sportivă 24,5
Casa de Creatie 10,5
Serviciul de deservire a rutelor școlare 20
Centrul raional de tineret 5

5. Secția Cultură și Turism 168
Aparatul Secției  Cultură 7,0
Muzeul s. Pîrlița 5,5
Muzeul s. Sculeni 1,5
Colectiv model (21) 37,0
Casa de Cultură Pîrlița 19
Biblioteca raională 41,5
Școala de Arte Sculeni 20
Școala de Arte Pîrlița 13,5
Școala de Arte Cornești 23

6. Direcția asistență socială și protecție a familiei 371,5
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 78
Serviciul plasament social 28
Serviciul sprijin familial 1
Serviciul suport monetar 1
Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO 9,5
Serviciul de asistență socială comunitară 40
Centrul de plasament pentru persoaneadulte și vârstnice 25,0
Felcer-protezist 1
Serviciul APP 44
Serviciul asistență personală 82
Serviciul social Echipa mobilă 5
Serviciul social Casa comunitară 7,5
Centrul de reabilitare bătrâni 19,5
Aparat direcție 30

7. Centrul militar 7,75

Total: 2555,2

Secretar,                                                                                    Rodica Li țcan



Anexa nr.7 
     la Decizia Consiliului raional
nr._______ din _____________20172019

Programul anual al оmprumuturilor 2020

Valorificarea 
оmprumutului

Data scadenței 
оmprumutului

Anul 
оnceperii 
rambursării

Rata 
dobоnzii

1

BC ,,Victoriabank” SA contribuții la implmentarea 
proiectelor investiționale, 
reparații și investiții capitale 10000000,0 lei MDL 10000000,0 16.08.2021 2017 9,5%

BC ,,Victoriabank” SA contribuții la implmentarea 
proiectelor investiționale, 
reparații și investiții capitale 5000000,0 lei MDL 5000000,0 28.06.2023 2018 9,5%

BC ,,Victoriabank” SA contribuții la implmentarea 
proiectelor investiționale, 
reparații și investiții capitale 5000000,0 lei MDL 5000000,0 25.06.2024 2020 8,3%

Total 20000000 lei MDL 20000000

Secretar,                                                                                              Rodica LIȚCAN

nr.

Condiții creditare

Оmprumuturi interne contractate оn trecut și care sunt în vigoare la situația din 1 ianuarie 2020

Denumirea creditorului Destinația împrumutului
Suma 

оmprumutului
Moneda 

оmprumutului


