
Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 330263,3
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 310927,6
II. CHELTUIELI, total 2+3 326495,3
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  _______________ 2020

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



Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei

Venituri, total 330263,3
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 310927,6
Transferuri curente primite  cu destinație generală între bugetul de stat și 
bugetele locale de nivelul II 191131

50311,2
Alte transferuri curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și 
bugetele locale de nivelul II 191139

1137,0
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 7161,2

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 capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi 
bugetele locale de nivelul II 191120 3230,0

Transferuri curente primite cu destinație generală din fondul de compensare 
оntre bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II 191132 332,9

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre institutiile bugetului de 
stat si institutiile bugetelor locale de nivelul II 191310 6468,4

la Decizia Consiliului raional

Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2020

Anexa nr. 2

Secretar,                                              Rodica LIȚCAN

                                                                                                                                          nr. ___  din _______________2020



Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, оn total (2+3)-3192 326495,3
inclusiv cheltuieli de personal 21
Investiții capitale, în total 3192
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 11956,4
Resurse generale 1 11756,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 200,0
Cheltuieli, total 11956,4
Exercitarea guvernării 0301 7016,4
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 __________ 2020



Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 
național 8503 530,7
Sport 8602 2404,4
Tineret 8603 637,0
Învățămînt 09
Resurse, total 226270,6
Resurse generale 1 224297,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1973,3
Cheltuieli, total 226270,6
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 100875,0
Servicii generale оn educație 8813 5617,0
Educație extrașcolară 8814 8493,7
Curriculum școlar 8815 272,8
Protecție socială 10 43856,0
Resurse, total 43856,0
Resurse generale 1 36928,3
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 2540,8
Cheltuieli, total 43856,0
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 3160,2
Protecție a familiei și copilului 9006 10566,1
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 24521,4
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 4009,8
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 1598,5

Secretar,                                        Rodica LIȚCAN


