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DEClZlANr.l0/3
din 10 decembrie 2021

proiect

Cu privire la modificarea bugetului
raional pe awil202l

in temeiul art.81(1) al Legii privind administra(ia publicd locall nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,

art.6l allegii finan(elor publice qi.esporsabiliatii bugetar-fiscale nr.181 din25.07.2014,afi.28 al Legii privind

finanlele publice locale ri.ggz-xv ain to octombrie z6o:, tegii nr.188 din25.ll.2o2l pentru modificarea Legii

bugetului de stat p"nt u allul2ozl rc.25g12020, Hotdrdrii Guvernului rT .3l2 din 03.1 1.2021privind tepartizarea

qi redistribuirea unor alocalii aprobate in Legea Bugetului {9 stat pentru a,.il.2021 nr.25812020, circularei

Ministerului Finan(elor nr. ol tz-fi tdl 16 din 21 Jo.2oi,l, Legii nr. 10b /2017 privnd actele normative, Deciziei

consiliului Raional nr.l}l2din 10.12.2020lC, privire la apribarea bugetuluimional pe arul2021", precum qi

in scopul asigur6rii acoperirii integrale a cheltuielilor de personal a instituliilor de invifimint general pentru anul

2021, Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se aprob6 repartizuea transferurilor cu destinalie speciald pentru achitarea salariilor angajatilor

institutiilor a! i""afu-6nt secundar alocate conform , Hotlrdrii Guvernului w.312 din 03'1 l '2021,

conform anexei m.l .

z. se aprob6 redistribuirea mijloacelor financiare neutilizate din contul economiilor identificate in

Ip Tab6ra de odihn6 ,,Miori1a" - 1496,8 mii lei, IP extraqcolare .- 5,0 mii lei qi organizarea

examenelor de bacalaureat - 71,9 mii lei prin repartizarea instituliilor de invajlmdnt primar qi

secundar pentru achitarea salariilor angajalilor, conform anexei nr'2'

3. Se aproba alocarea 52,g mii lei Direcli"ei Dezvoltare Teritoriala pentru acoperirea cheltuielilor,

inclusiv: 6,2 miilei cheltuieli executorii gi 46,6 mii lei dobanzi de intarziere, din contul bugetului

aprobat instituliei.
4. Se modif,rca anexa nr.5 la decizia nr.lOl} din 10 decembrie 2020 "Cu privire .la aprobarea

bugetului raional orhei pe anul 2o2l- dup[ cum urmeazd: dupd rAndul 14 se suplimenteazd cu

;a;J;i irt cu urmdtorul conlinut ,,Liceul teoretic ,,I.L. Caragiale - 38,2" '

5. Se modific6 gi se expun in redacfie noui anexele nr.1, 2,3,6,8 labecizia Consiliului Raional nr'10/2 din

13.l2.2O2O,,Cupririr"laaprobareabugetuluiraionaipeanul 2o2l-,conformanexelorw'3'4'5'6'7 la

prezenta Decizie.
6. se modific6 uug.tur raional aprobat pe anul 2021 conform Deciziei Consiliului Raional nr'10/2 din

lO .lZ.Z1Z1,,Cu privire la aprobarea Luietului raional pe.anul 2OZl" , dupl cum urmeaz6: la p' 1 la venituri

cifra,,3g135g,0,, se substituie 
"u "if.u],gg2368,5* 

la cheltuieli cifra,,406738,2 'o se substituie cu cifra

,,407748,7 
*. ,.r 1-__-^!

7. Se modific6 Decizianr.g/l din o5.ll.2o2l,,cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021"

substituind cifra ,,177 .9" cu cifra ,,794,1" '

g. Executorii o"uug"t nominalizaliin calitate de beneficiari ai mijloacelor financiare alocate sunt direct

responsabili de utilizarea conform destinatiei'
g. Direclia General[ Finanfe (dna Galina tolun) de comun cu Direcfia Generala Educafie (dna Silvia

Mustovici) vor efectua remanierile in bugetul raional conform prevederilor prezenteiDecizii'

10. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat al actelor locale.

11. pregedintele raionului dl D.Jurcanu, comisia consultativr de specialitate economie, buget 9i finan{e

(pregedinte dna Nelli Parutenco) vor asigura controlul executlrii prezentei Decizii'

Preqedintele qedintei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizi e ,,Cu privire la modificareo bugetului raional pe anul 202I "

l. Denumirea autorului gi dupl caz, a participan{ilor la elaborarea proiectului.
preqedintele raionului, vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile buget qi finanfe,

vicepreqedinta raionului responsabilS de domeniile educalie qi sdndtate public6, tineret qi sport,

vicepreqedinta raionului responsabil[ de domeniile proteclie sociald qi culturd in comun cu

Oireilia GeneralS Finanle qi in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

Z, Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmirite.
in temeiul art.43 alin.(1), 81 al Legii nr.436-XYI din 28.12.2006 privind administrafia publica

locald, art.28 al Legii finanlelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii nr.188 din

25.11.2021 pentru -odifi.u..a Legii bugetului de stat pentru anul 2021 ru. 258l2020,Hotf,rdrii

Guvemului nr.3l2 din 03.1 1.2021 privind repartizarea Ei redistribuirea unor alocalii aprobate in

Legea Bugetului de stat pentru anul 2O2l nr.25812020, Deciziei Consiliului Raional nr.10l2 din

rc1Z.ZOZO "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2021" qi intru asigurarea acoperirii

financiare a cheltuielilor de personal pentru anril202l.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi.

Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021 este elaborat in

scopul repartizdrri mijloacelor cdtre instituliile publice de invd{dmint primar qi secundar intru

asigura.ea ridic6rii salariilor angajalilor pentru anul 2021, precum qi precizarea Fondului de

suslinere sociald a populaliei.
4. Fundamentarea economicl-financiari
Implement area prezentului proiect majoreazd partea de venituri ;i cheltuieli a bugetului raional

aprobat pe anul 2021incuantum de 1010,5 mii lei.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul deciziei se incorporeazd in sistemul actelor normative qi necesitd modificarea

Deciziei Consiliului Raional nr.l\l2 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe

anul202l" .

6. Avizarea Ei consultarea publicl a proiectului de decizie

inbazacelorexpuseqiinconformitatecuart.32 dinLegeanr.l00 din22 decembrie20lT cu

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul

2021 - a fost avizat de pre;edintele raionului, vicepreEedinta raionului responsabild de domeniile

buget Ei finanfe, vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile educafie qi sdndtate publica,

tiniret 
';i 

sport, vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile proteclie sociald Ei cultura,

secretarul ctnsiliului raional, Direcfia GeneralS Finanle, serviciul juridic al aparatului pre;edintelui

raionului.
in scopul respectarii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla

pro..rrlri decizional pioiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md

ia directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7. Consultarea expertizei juridice
in temeiul art.37 di, Leg.a nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului preEedintelui

(urist). Structura qi con{inutul actului corespunde normelor de tehnicd legislativS.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor

consultative de specialitate gi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului Raional.

$eful Direcfiei Generale Finanfe Galina COLUN



Anexa nr.1

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.l0/3 din l0 decembrie202l

Repartizarea transferurilor cu destina{ie speciali
alocate prin Hottrr'irea Guvernului nr.312 din 03.11.2021

,rPrivind repartizarea qi redistribuirea unor alocatii aprobate in Legea
bugetului de stat pentru a,nul202l nr.25812020"

pentru institu{iile de invtr(imint secundar

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Nr.d/o Denumirea institu(iei publice Suma repartizatd,

I ) 3

I Gimnaziul Zahoreni 92,1

2 Gimnaziul Bul[ieqti 237,0

3 Gimnaziul Isacova 85,3

4 Gimnaziul Ivancea 173,8

5 Gimnaziul S6m[nanca 65,1

TOTAL 653,3



Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.l0/3 din l0 decembrie 2021

Redistribuirea transferurilor cu destina{ie specialtr
pentru instituliile de inviJimint secundar

din contul mijloacelor financiare neutilizate la m6surile ce {in de organizarea
odihnei de vari a copiilor qi adolescenfilor, de Ia desf5gurarea examenelor de absolvire,

de la invi[imintul extragcolar

(mii lei)

Nr.
d/o

Denumirea institutiei publice Suma redistribuittr

3

8,2
2 Gimnaziul Berezlogi

3 Gimnaziul Chi ercenr 53,7
4 Gimnaziul Camencea 'lo ,
5 Gimnaziul Morozeni 11,0
6 Gimnaziul Zahoreni 1 10,9
7 Gimnaziul Buldiegti 70,0

Gimnaziul Isacova 5q {
9 Gimnaziul lvancea 168,2
10 Gimnaziul Furceni 76,9
11 Gimnaziul Jora de Sus I 16,0
t2 Gimnaziul Pelivan 44,1
13 Gimnaziul Cigmea 56,5
14 Gin.rnaziul Step-Soci 79,8
15 Gimnaziul Sdrrdnanca 240,9
l6 Gimnaziul Biegti 48,2
l7 Gimnaziul Zorile 210,0

Complexul educaf ional gimnaziu-grldinili Neculaieuca,
ciclul gimnazial 1s3,2

Complexul educational gimnaziu-grddinili Neculaieuca,
c iclul regcolar 5,0

TOTAL 1573,7

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

$coala primar[ Sirota
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r.t
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tl



Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/3 din 10 decembrie2}2l

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/2 din 10 decembrie2020

Indicatorii generali gi sursele de finan(are ale bugetului raional Orhei
pentru anul202l

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

(mii

I.VENITURI, total I 382368,5

dintre care

Impozite qitaxe l1 27734,1

Alte venituri t4 1958,6

Transferuri primite in cadrul bugetului public national t9 359275,8

II. CHELTUIELI, total 2+3 407748,7

dintre care:

Cheltuieli de personal 2t3994,8

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -25380,2

IV. SURSELE DE FINANTARE, total 4+5+9 25380,2

inclusiv conform clasificaliei economice (k3)

imprumuturi recreditate instituli i lor nefi nanciare 47t 6488,0

Imprumuturi recreditate intre bugetul de stat qi bugetele locale 561 -7333,7

Sold de mijloace binegti la inceputul anului 910 28346,836

Sold de mijloace b[negti la sfirgitul anului 930 -2120,936



Anexa nr.4

la D ecizia Consiliului Raional Orhei
Nr.10/3 din 10 decembrie 2021

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/2 din l0 decembrie 2020

componen{a veniturilor bugetului raional orhei pentru anul202l
ii lei)

382368,5
venitul 1111 17609,6
venitul din salariu 111110 17339,6

ozitul venitul fizice declarat sau achitat lrtt2t 210,0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in

im de taxi ttt125 20,0

I pe venit aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinl[ a propriet[tii
imobiliare 111130 40,0

mdrfuri servrcutaxe 1146 3524,5
I146tt 420,0

extragerea mineralelor utile tt46t2 3100,0
pentru folosirea subsolului lt46t4 4,5

Taxe Ei pld(i administrative 1422 300,0
Taxa de la cumplrarea valutei strline de cdtre persoanele fizice incasele de schimb

142245 300,0

Comercializarea serviciilor de cdtre 1423 1632,6
de la serviciilor cu latd t423t0 691,2

pentru bunurilor patrimoniului lic t42320 941,4

cheltuieli curentevolunture 1441 26,0
voluntare cheltuieli curente din surse interne 144t14 26,0

Transferuri prtmite tntre bugetul de stat gi bugetele locale de nivetul rr 1911 355324,9
cu destinalie speciali intre bugetul de stat gi bugetele locale de

nivelul ll pentru invilSmintul pregcolar, primar, secundar general, special gi componenta
lar

sferuri curente primite

191111 214269,7

Transferuri curente primite cu destinalie special[ intre bugetul de stat gi bugetele locale de
ivelul II socialS

191 tt2 7318,2

te cu destinalie specialS intre bugetul de stat gi bugetele locale
nivelul II ve

curente primi
191113 4348,3

sferuri curente primite cu destinatie special6 intre bugetul de stat qi bugetele locale de
nivelul II in frastructura drumurilor 191 I 16 15758,5

Transferuri capitale primite cu destinalie speciald intre de stat gi bugetele locale de
velul II

bugetul
201911 54000,0

feruri curente primite cu destin alie general5 intre bugetul de stat gi bugetele locale
nivelul II 191 131 52572,0

sferuri curente primite cu destinalie generald din fondul de compensare intre bugetul
de stat gi bugetele locale de nivelul II t91132 7058,2

Transferuri primite tntre institu(iile bugetului de stat Si instituliile bugetelor locale de
1913 3950,9

curente primite cu destinalie speciali intre institutiile bugetului de stat Ei
bu locale de nivelul II 191310 3950,9

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

valutar

Transferuri



Anexa nr.5

la D ecizia Consiliului Raional Orhei

Nr. 10/3 din 10 decembrie 2021

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.l0/2 din 10 decembrie2020

Resursele qi cheltuielile bugetului raional pentru anul202l
conform clasificafiei func(ionale gi pe programe

Total cheltuieli, inclusiv: 407748,7

Cheltuieli recurente (2+3)-3192 407748,7

Investilii capitale 3192

1 Servicii de stat cu destina(ie generald ot
Resurse, total 51959,9

Resurse generale 100 51389,9

Resurse colectate de autoritdli/ institutrii bugetare 200 570,0

Cheltuieli, total 51959,9

Executivul gi serviciile de suport o3 8265,3

I 1 Exe r c i t ar e a guv ern dr i i 0301 s925,3

t.2 Servicii de suport pentru exercitarea guverndrii o302 2340,0

Managementul fi nanfelor publice o5 2291,0

1.3 Politici Si management in domeniul bugetar-fiscal 0501 2291,0

Domenii generale de stat o8 2000,0

t.4 Gestionareafondurilor de rezervd ;i de intervenlie 0802 2000,0

Transferuri intre administralia public[ intre diferite niveluri 11 39073,0

1.5 Raporturi interbugetare cu destinatie speciald I 102 39073,0

Datotia de stat a autoritetilor publice locale t7 330,6

t.6 Datoria internd a autoritdlilor publice locale 1703 330,6
2 Apdrare na(ionald o2

Resurse, total 589,1

Resurse generale 100 589,1

Resurse colectate de autoritdtri/ institulii bugetare 200

Cheltuieli, total 589,1

Apirarea NationalS 3l 589, I
2.1 Servicii de suport in domeniul apdrdrii nalionale 3104 589,1

3 Servicii tn domeniul economiei o4
Resurse, total 72470,0
Resurse generale 100 12410,0

Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200

Cheltuieli, total 72470,0

50 628,0Servicii generale economice gi comerciale



3.1
Politici Si management in domeniul macroeconomic Si de dezvoltare a
economiei 5001 628,0

Dezvoltarea agriculturii 51 835,8
5.2 Politici $i management in domeniul agriculturii 5101 83s,8

Dezvoltare regional5 gi constructii 61 890,1

3.)
Politici si management tn domeniul dezvoltdrii regionale Si
construcliilor 6101 890, l

Dezvo ltarea transporturi lor 64 70040,5
3.4 Dezvoltarea drumurilor 6402 70010,5

Geodezia, cartografia gi cadastrul 69 75,6

3.5
Politici Si management in domeniul geodeziei, cartografiei Si
cadastrului 6901 75,6

4 Gospoddria de locuinle qi gospoddria serviciilor comunale o6
Resurse, total 350,0

49!r!t, generale 100 350,0
Resurse colectate de autoritdtri/ instituyii bugetare 200

Cheltuieli, total 350,0
Dezvoltarea gospod6riei de locuinle qi serviciilor comunale 75 350,0

4.1 Dezvoltarea gospoddriei de locuinye Si serviciilor comunale 7502 350,0
5 Ocrotirea sdndtdlii o7

Resurse, total 3660,1
Resurse generale 100 3660, I
Resurse colectate de autoritdyi/ institulii bugetare 200

Cheltuieli, total 3660,1
Sdndtatea publicd gi serviciile medicale 80 3660,1

5.1 Programe nalionale Si speciale tn domeniul ocrotirii sdndtdSii 8018 250,0

Dezvoltarea Si modernizarea instituliilor din domeniul ocrotirii
sdndtdlii 8019 34 1 0,1

6 Culturd, sport, tineret, culte Ei odihnd o8
Resurse, total 16496,2

Resurse generale 100 16340,2

Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200 156,0

Cheltuieli, total 16496,2

Cultura, cultele gi odihna 85 9829,9
6.t Politici Si management tn domeniul culturii 8501 688, j
6.2 Dezvoltarea culturii 8502 9141 ,6

Tineret gi sport 86 6666,3

6.3 Sport 8602 5579,1
6.4 Tineret 8603 1087,2
1 nvdldmint o9

Resurse, total 220498,4
Resurse generale 220097,6
Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200 400,8

Cheltuieli, total 220498,4

invifdmint 88 220498,4

1.1 Politici Si management tn domeniul educaliei BBO] 3978, I

Nr Denumirea Cod Suma

3

5.2

100



I

8802 1677,61.2 Educalie timpurie

8803 449,37.3 invdldmtnt primar

7.4 invdldmtnt gimnazial 8804 I40094,9

7.5 invdydmtnt liceal 8806 68206,5

7.6 Servicii generale in educalie 8813 1066,2

7.7 Educalia extrascolard St suslinerea elevilor dotali 4936,3

7.8 Curiculum 8815 89,5

8 Protec(ie sociald 10

41725,0Resurse, total
100 36942,3Resurse generale

200 4782,7Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare

Cheltuieli, total 41725,0

Protecjie social6 90 41725,0

8,1 Politici si management tn domeniul protecliei sociale 900 I 309s,0

9006 7701,48.2 Proteclie afamiliei Si copilului
)7) S) )8.3 Asistenld sociald a persoanelor cu necesitdli speciale 9010

901 2 2399,38.4 Proteclie sociald tn cazuri exceplionale
9019 I 277,18.5 Proteclie sociald a unor categorii de cetdyeni

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Nr DenumiiCa Cod Suma

8814



Anexa nr.6

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/3 din 10 decembrie2}2l

Anexa nr.6

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.l0/2 din 10 decembrie 2020

mii lei)

Volumul transferurilor de la bugetul de stat ciitre bugetul raional Orhei
pentru anul 2021

otal transferuri I 359275,8

inclusiv

Transferuri curente primite cu destinalie specialI intre bugetul de stat qi bugetele
locale de nivelul II pentru invd{Emintul pregcolar, primar, secundar general,
special gi complementar (extragcolar)

I 9 I I I 1 2t4269,7

Transferuri curente primite cu destinalie speciall intre bugetul de stat qi bugetele
locale de nivelul II pentru asigurarea qi asistenfa sociali t9ttt2 7318,2

inclusiv

compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport (pentru persoane cu
dizabilitate severd si accentuatd, copii cu dizabilitdyi, persoane care insolesc o

cu dizabilitate severd sou un copil cu dizabilitate, precum Si pentru
cu dizab ilitdsi locomotorii)

2711,5

indemnizalii pentru copiii adoptali ;i cei aflali sub tuteld (curateld) 2796,4

indemnizalii Si compensalii pentru absolvenlii instituliilor de tnvdSdmdnt
sup erior S i p o s ts e cundar pedago gic I 277, l

prestalii sociale pentru copiii plasali tn serviciile sociale (bani de buzunar) 533,2

Transferuri curente primite cu destinalie special[ intre bugetul de stat gi bugetele
locale de nivelul II pentru gcolile sportive 191113 4348,3

Transferuri curente primite cu destinalie special5 intre bugetul de stat gi bugetele
locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191 1 16 15758,5

Transferuri capitale primite cu destinafie speciald intre bugetul de stat gi
bugetele locale de nivelul II t9tt20 54000,0

curente primite cu destinatie general[ intre bugetul de stat gi bugetele
locale de nivelul II 1 9 1 1 J 1 52572,0

Transferuri curente primite cu destina{ie geneerali din fondul de compensare
intre bugetul de stat qi bugetele locale de nivelul II 191132 7059,2

Transferuri curente primite cu destinatie specialS intre instituliile bugetului de
stat gi instituliile bugetelor locale de nivelul II din Fondul de susfinere a
populatiei pentru pachetul minim de servicii sociale

1913 10

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Denuinirea

I

3950,9



SINTEZA
veniturilor gi cheltuielilor Fondului de sus{inere socialS a populaliei

pentru anul202l

Anexa nr.7
Ia Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.10/3 din l0 decembrie 2021

Anexa nr.8
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.10/2 din l0 decembie2020

mii le

Total venituri, dintre corei 4250,9

Transferuri din Fondul de sus{inere sociald a popula(iei 3950,9

incaslri din taxa de la cump drareavalutei strdine de cdtre
persoanele frzice in casele de schimb valutar

300,0

Total cheltuieli, dtntre core: 6093,0

F pentru finanlarea pachetului minim de servicii
sociale, inclusiv: 4109,8

serviciul social de suport monetar adresat familiilor/
persoanelor defavorizate

416,1

serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii 500,3

serviciul social,,Asistentd personali" 3193,4

) pentru finanfarea cantinelor de ajutor social 1983,2

servicii asociate cantinelor de ajutor social (pachete
alimentare, etc.)

1983,2

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Precuat

I


