
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIIJL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,Tel: +373 235 22058,22650,
Fax: +3'13 235 20662,

e-mail: consiliu.orhei@or.md http://www.or.md

proiect
DECIZIA Nr.9/l

din 05 noiembrie 2021

Cu privire la modificarea bugetului
raional pe anul 2021

in temeiul art.8l(1) al Legii privind administratia publicl local6 nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.6l al Legii
finantelor publice gi responsabilitalii bugetar-fiscale nr. l8l din 25.07 .2014, art. 28 al Legii privind finanlele publice locale
nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legea nr.135 dn 14.10.2021 pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021
nr.25812020, Legea nr.10012017 privnd actele normative, Deciziei Consiliului Raional nr.tOtZ din lO.l2i010 ,,Cu privire
la aprobarea bugetului raional pe anul 2O2l-, Procesului verbal nr. l0 din 26.10.2021 qi nr. I I din 02.11.2)2lal Comisiei
raionale pentru atragerea investiliilor gi examinarea beneficiarilor de proiecte investi{ionale precum gi in scopul asigur6rii
bunei funcliondri a instituliilor qi intru realizarea interesului comun ln acordarea serviciiloi publice cet6lenilor raiJnului,
Consiliul Raional Orhei DECIDE:

l. Se alocd Directiei Generalf, Asisten{i SocialS qi Proteclia Familiei - 874,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor privind
organizarea qi functionarea Serviciului asociat cantinelor de ajutor social.

2. Se aloc[ 133,0 mii lei IP Gimnaziul Mirzegti pentru acoperirea costurilor privind realizarea lucrarilor de repara]ie a
sistemului de inc[lzire.

3. Se aprobl transferuri cu destinalie special[ primdriei s. Mitoc in suml de 188,1 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor
privind lucrlrile de iluminat stradal din s. Mitoc.

4, Se restabilesc la bugetul de stat 96,3 mii lei, mijloace financiare soldate din contul transferurilor cu destinalie speciali
de la bugetul de stat pentru inv[Fmant pe perioada 01.07 .2021-20.10.2021 .

5 . Sursa de acoperire a mij loacelor alocate in pct. I , 2, 3 se determin5 din contul diminudrii alocaliilor subprogramului
,,Dezvoltarea gi modernizarea institufiilor il domeniul ocrotirii sdnata{ii (8019)".

6. Se diminueazd" cn 177,9 mii lei Planul raional de mdsuri culturale, suplimentat in temeiul pct. 4 al deciziei Consiliului
Raional nr.8/1 din 14.09.2021" Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2O2l-, suplimentdnd bugetul aprobat
pe anul 2021 al Centrului de culturf,,,A. Suruceanu" cu 168,4 mii lei ( repara{ia capitald) qi bugetul Bibliolecii publice
"Al. Donici" cu 9,5 mii lei (propcurarea utilajelor) .

7. Se modificd qi se expun in redaclie nouf, anexele r7r.1,2,3,5,6 laDecizia Consiliului Raional nr.l\l2 dn 13.12.2020
,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2021', conform anexelor ff. 1,2,3,4, 5laprezenlaDecizie.

8. Se modiflrcl bugetul raional aprobat pe anul 2021 conform Deciziei Consiliului Raional nr.l0/2 dn 10.12.2020 ,,Cu
privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2021" , dup[ cum txmeazd: la p. I la venituri cifua ,,381912,8" se substituie
cu cifra ,, 381358,0 " la cheltuieli cifra ,, 407293,0 ,' se substituie cu cifra ,,40673g,2*.9. Executorii de buget nominalizali in calitate de beneficiari ai mijloacelor financiare alocate, vor perfecta, in modul
stabilit, documentele necesare pentru finan[area cheltuielilor in cauzd, fiind direct responsabili de fiilizarea conform
destinaliei.

10. Direcfia Dezvoltare Teritoriald (dl.Iul. Morarescu) va asigura verificarea corectitudinii elabor[rii devizelor de cheltuieli,
autorizlrile, volumul qi calitatea lucr[rilor executate din contul mijloacelor alocate in prezenta Decizie.

I 1. Direcfia Generald Finan{e (dna Galina Colun) va efecfua remanierile in bugetul raional conform prevederilor prezentei
Decizii.

12, PrezentaDecizie se include in Registrul de stat al actelor locale.
13. Pregedintele raionului dl D.furcanu, comisia consultativl de specialitate economie, buget gi finanfe (preqedinte dna

Nelli Parutenco), comisia consultativl de specialitate educafie, proteclie socialS, cultura, sf,natate publica,lineret Ei sport
( pregedinte dl Alexei CapbAtu| vor asigura controlul prezentei Decizii.

Pregedintele qedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D. Jurcanu - pregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedinta raionului
Ir. Bogaciuc - vicepregedinta raionului
T.Platon -vicepregedintaraionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - gef Direclia Generald Finanle
M.Bdtrincea - gef Serviciul Juridic

Elaborat: G.Colun



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 202I "

1. Denumirea autorului qi dupi caz, a participanfilor la elaborarea proiectului.
Preqedintele raionului, vicepreqedinta raionului responsabili de domeniile buget qi finanfe,

vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile educafie gi s6ndtate public6, tineret qi sport,
vicepreqedinta raionului responsabil[ de domeniile protecfie sociald Ei culturd in comun cu
Direclia Generald Finanle qi in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

?. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finaliti{ile urmdrite.
In temeiul art.43 alin.(l), 81 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia publicd

locald, art.28 al Legii finanlelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legea nr.10012017
privind actele normative, Legea nr.135 din 14.10.2021pentru modificarea Legii bugetului de stat
pentru anul202l m.25812020, Deciziei Consiliului Raional nr.l\l2 din 10.12.2020 "Cu privire la
aprobarea bugetului raional pe anul 2021" qi solicitdrilor intemeiate a executorilor de buget.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi.
Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 202leste elaborat in

scopul aloc6rii mijloacelor financiare intru pregdtirea cdtre perioada rece a anului, realizdrii
proiectelor commune precum qi ajust6rii resurselor colectate ca urnare a estimdrii scontate pentru
anul2021 qi precizdrii transferurilor bugetului rational ca urnrue a modificdrii anexei w.7 aLegii
bugetului de stat pentru anul202l (Legea nr.135 din 14.10.2021).

4. tr'undamentarea economici-financiarl
Implementarcaprezentului proiect diminueazdpartea de venituri qi cheltuieli a bugetului raional

aprobat pe anul 2021in cuantum de 554,8 mii lei ca urnare aprecizdrii resurselor colectate .

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

Deciziei Consiliului Raional nr.l1l2 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe
anul202l" .

f. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
Inbaza celor expuse;i in conformitate cuart.32 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul
2021" a fost avizat de preqedintele raionului, wicepregedinta raionului responsabil[ de domeniile
buget gi finanle, vicepreqedinta raionului responsabild de domeniile educalie qi sdndtate publicd,
tineret ;i sport, vicepreEedinta raionului responsabild de domeniile proteclie sociald Ei cultu Ei
culturS, secretarul consiliului raional, Direclia Generald Finanle, serviciul juridic al aparatului
preEedintelui raionului.
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, secliunea Consultdri publice ale proiectului.

7, Consultarea expertizei juridice
in temeiul art..37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2Ol7 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului preqedintelui
(urist). Structura qi conlinutul actului corespunde normelor de tehnic6 legislativS.

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre ayizare comisiilor
consultative de specialitate gi aprobare in cadrul Eedinlei Consiliului Raional.

$eful Direcfiei Generale Finanfe Galina COLUN



Anexa nr.l
la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.9/l din 05 noiembrie 2021

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.10/2 din l0 decembrie2020

(mii

Indicatorii generali pi sursele de finanfare ale bugetului raional orhei
pentru anu.l202l

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

VENITURI, total I 381359,0
dintre care:

qi taxe 11 2ll34,l
Alte venituri

14 1920,4
Transferuri primite in cadrul bugetului public nafional t9 358303,5

II. CHELTUIELI, total 2+3 406738,2
dintre care

de personal
212111,1

III. SOLD BUGETAR r-Q+3) -25390,2
. SURSELE DE FINANIARE, total 4+5+9 25390,2

inclusiv conform clas )economlce

recreditate instituliilor nefinanciare

de stat bugetele locale

47t 6499,0

561 -7333,7
Sold de loace la anului 910 28346,936
Sold de mi loace la sfirgitul anului 930 -2t20,936

recreditate intre



Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.9/l din 05 noiembrie 2021

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/2 din l0 decembrie 2020

componen{a veniturilor bugetului raional orhei pentru anul202l
(mii lei

381358,0
venitul 1111 17609,6
venitul din salariu 1 11110 17339,6

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

de taxi lttt25 20,0

Impozitul pe venit aferent operatiunilor de predare in posesie silsau folosinfi a proprietilii
imobiliare 30l11r 40,0

taxe mdrfuri servrcu 1146 3524,5

ll46tt 420,0
extragerea mineralelor utile 46 1 2ll 3100,0

Taxa pentru folosirea subsolului 46 1 411 4 5)

administrativeTaxe 1422 300,0
Taxa de la cumpdrarea valutei strdine de cltre persoanele fizice in casele de schimb

142245 300,0

Comercializarea serviciilor de cdtre 1423 1594,4
de la serviciilor cu latd t423t0 691,2

locafiunea bunurilor patrimoniului 142320 903,2

cheltuieli curenlevoluntare 1441 26,0
voluntare cheltuieli curente din surse interne t44rt4 26,0

Transferuri primite tntre bugetul de stat qi bugetele locale de nivelul rr 1911 354671,6
curente primite cu destina{ie special[ intre bugetul de stat gi bugetele locale de

ivelul II pentru inv[{Smintul preqcolar, primar, secundar general, special qi componenta

Transferuri

191111 2136t6,4

curente primite cu destinatie speciald intre bugetul de stat gi bugetele locale de
II social6 19tt12 7318,2

Transferuri curente primite cu destinafie specialf, intre bugetul de stat qi bugetele locale
de nivelul II 191113 4349,3

curente primite cu destinafie specialtr intre bugetul de stat qi bugetele locale de
ivelul II infrastructura drumurilor 191116 15758,5

capitale primite cu destina{ie special[ intre bugetul de stat qi bugetele locale de
201911 54000,0

Transferuri curente primite cu destinafie general[ intre bugetul de stat gi bugetele locale
de nivelul II 191 131 52572,0

Transferuri curente primite cu destinafie general[ din fondul de compensare intre bugetul
de stat Ei bugetele locale de nivelul II 1 9 I I 32 7058,2

Transferuri primite tntre instituliile bugetului de stat Si instituliile bugetelor locale de
r913 3631,g

curente primite cu destinafie speciali intre instituliile bugetului de stat qi

locale de nivelul II 1913 10 3631,9

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

i:'i::::ti r tt ir: '::::r i
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Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr. 9/l din 05 noiembrie 2021

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/2 din 10 decembrie2020

Resursele gi cheltuielile bugetului raional pentru anul2021
conform clasifica(iei func{ionale gi pe programe

406738,2Total cheltuieli, inclusiv:
(2+3)-3192 406738,2Cheltuieli recurente

3192Investilii capitale

o1I Servicii de stat cu destina(ie generald
51900,8Resurse, total
51330,8100Resurse generale

200 570,0Resurse colectate de autoritd|i/ institulii
51900,8Cheltuieli, total
8265,3o3Bxecutivul qi serviciile de suport

0301 5925,31 I Exercitarea gwerndrii
2340,0o3021.2 Servicii de suport pentru exercitarea
2291,0o5
2291,00501t.3 Politici Si management tn domeniul
2000,0o8Domenii generale de stat

o802 2000,01.4 de rezervd Si de intervenlieG e s t i o n ar e a fo n dur ! ! 91
11 39013,9Transferuri intre administrafia publici tntry!i&4!9fly4!g

I 102 39013,91.5 Raporturi interbugetare cu destinalie speciald
330,6t7Datotia de stat a autoritdtilor publice locale

330,6I 7031.6 Datoria internd a autoritdlilor publice locale
o22 Apdrare na(ionald

589,1Resurse, total
589, I100Resurse generale

200Resurse colectate de autoritdti/ institulii bugetare
589,1Cheltuieli, total

31 589,1Apery{gq xqllglq!{
3 104 589,12.1 nalionaleServicii de suport in domeniul
o4a

J Servicii tn domeniul economiei
72470,0Resurse, total

100 72470,0Resurse generale

200Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare

72470,0Cheltuieli, total
628,050Servicii generale econqrn&e iigerngrciale

I,,; i



Politici Si management tn domeniul macroeconomic Si de denoltare a
economiei

s001 628,03.1

51 835,8Dezvoltarea agriculturii
5101 8is,83.2 Politici si management tn domeniul agriculturii

6t 890,1Dezvoltare regional[ gi constructii

6101 890,1J.J
Politici qi management in domeniul demoltdrii regionale si
constructriilor

64 70040,5Dezvoltarea transporturilor
70040,564023.4 D ezv o ltar e a drumur i I or

69 75,6Geodezia, cartografia gi cadastrul

6901 75,63.5
Politici si management tn domeniul geodeziei, cartografiei si
cadastrului

o64 Gospoddria de locuin(e qi gospoddria semiciilor comunale
350,0Resurse, total

100 350,0Resurse generale
200Resurse colectate de autoritdli/ institutrii bugetare

350,0Cheltuieli, total
75 350,0serviciilor comunaleDezvoltarea gospodiriei de locuinfe gi

7502 350,04.1 comunaleDezvoltarea gospoddriei de locuinle $! j9!!Eff!9t
o75 Ocrotirea sdndtdlii

3719,2Resurse, total
100 37I9,2Resurse generale
200Resurse colectate de autoritdtri/ institulii bugetare

3719,2Cheltuieli, total
80 3719,2Slnltatea publicl $ i serviciile medicale

8018 250,05.1 Programe nalionale Si speciale tn domeniul ocrotirii sdndtdlii

8019 3469,25.2
Dezvoltarea Si modernizarea instituliilor din domeniul ocrotirii
sdndtdyii

o86 Culturd, sport, tineret, culte Ei odihnd
16496,2Resurse, total
16340,2100Resurse generale

200 156,0Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare

L6496,2Cheltuieli, total
85 9829,9Cultura, cultele gi odihna

8501 688,36.1 Politici Si management in domeniul culturii
8502 9141,66.2 Dezvoltarea culturii

86 6666,3Tineret gi sport

8602 5579, I6.3 Sport
8603 1087,2Tineret6.4

o97 Invdldmtnt
219806,9Resurse, total

100 219444,3Resurse generale
362,6200Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare

219806,9Cheltuieli, total
2t9806,9

3978,188017.1 Politici Ei management tn domeniul educaliei

88ihvlpmin'



7.2 Educalie timpurie 8802 1672,6
7.3 invdtrdmint primar 8803 441,l
7.4 int gimnazial 8804 I 37881, I
7.5 invdydmint liceal 8806 68168,3
7.6 in educalieServicii

881 3 1066,2
7.7 Educalia extrascolard Si suslinerea elevilor dotali 8814 6438, I
7.8 Curiculum

881 s I61,4
8 sociald t0

Res total 41406,0
Resurse 100 36942,3
Resurse colectate de I 200 4463,7

Cheltu total 41406,0

90 41406,0
8.1 tn domeniul 'iei sociale

social[
Politici I 9001 307s,8

8.2 a I 9006 7701,4
8.3 istenld sociald a cu necesitdli 9010 26952,4
8.4 Proteclie sociald tn cazuri 901 2 2399,3
8.5 9019 I 277,1

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

1

Proteclie sociald a unor categorii de cetdleni



Sinteza veniturilor colectate de cltre institufiile bugetare

finan{ate din bugetul raional Orhei spre aprobare pe anal202t

Anexa nr.4

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.9/1 din 05 noiembrie 2021

Anexa nr.5

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/2 din 10 decembrie 2020

(mll ler)

:I

Total general 1920,4 300,0 1620,4

iustitufii (297)

-

+

0l 570,0 570,0I Servicii de stat cu destina{ie generaltr

011 10,0 10,0Autoritili legislative qi executive, servicii bugetar- fiscale

10,0 10,01 Ap ar atul pr eS e dint elui r ai onului

560,0013 560,0Servicii generale

560,0560,02 Serviciul de deservire a clddirilor Consiliului Raional

156,008 156,0II Culturtr, sport, tineret, culte qi odihni
156,0 156,0082Servicii in domeniul culturii

40,040,0J B ibliot eca r aionald "A. D onici"
116,0 116,04 Centrul de culturd "A.Suruceanu"

09 362,6 362,6invtr(trmintIII
94,1 94,109rEducalie timpurie

25,0 25,05 $coala - primard grddinisd Sirota

69,1 69,16 Complexul educalional gimnaziu-grddinild Neculaieuca

241,4092 241,4nv[jimint secundar

12,0 12,07 Gimnaziul Camencea

13,0 13,0Gimnaziul Morozeni8

6,7 6,79 Gimnaziul Mitoc
23,310 C o mp I exul e duc aY i onal gim n az iu- gr ddini; d N ecul ai euc a

5,1 5,1l1 Gimnaziul Sdmdnanca

26,0 26,0t2 Gimnqziul Tabdra

3,2 3,213 Gimnaziul Doina Si lon Aldea Teodorovici

6,5 6,514 Gimnaziul Furceni
7,5 '7\l5 Gimnaziul Susleni

65,0 65,016 Liceul teor et ic "Al. D onici" s. P er es ecina

63,763,7Liceul teoretic " Aleco Russo"17

1,3 1,318 Liceul teoretic "M. Lomonosov"

8,1 8,1t9 Direcyia Generqld Educa|ie
098 27,1 27,1Alte servicii in domeniul invE{imintului neatribute la alte gfupe

27,r27,1D ir eclia G enerald Educalie20

531,810 831,8 300,0Protec(ie socialtrIV
531,8l0l 531,8Proteclie tn caz de boal[ sau incapacitate de muncl

492 8)492,82l
Centrul de plasament temporar pentru persoane tn virstd Si cu dizabilitd\i

"Cqs q noastrd" s.Susleni
39,039,022 Serviciul de ingrijire sociald lq domiciliu

107 300,0 300,0Protectie impotriva excluziunii sociale

300,0 300,023 Direclia Generald Asistenld Sociald Si Proteclia Familiei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Resurse

atrase tle

6



Anexa nr.5

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.9/l din 05 noiembrie 2021

Anexa nr.6

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.10/2 din l0 decembrie 2020

(mii lei

Volumul transferurilor de la bugetul de stat citre bugetul raional Orhei
pentru anul202l

1 358303,5Total transferuri

inclusiv

213616,41911 11
Transferuri curente primite cu destinatie speciald intre bugetul de stat gi bugetele

locale de nivelul II pentru invd{imintul pregcolar, primar, secundar general,

ial gi complementar (extragcolar)

19tt12 7318,2curente primite cu destinafie speciala intre bugetul de stat 9i bugetele

locale de nivelul II pentru asigurarea 9i asistenla sociali

inclusiv

271 1,5

compensorea cheltuielilor pentru serviciile de ttansport (pentru persoane cu

dizabilitate severd Si accentuatd, copii cu dizabilitdyi, persoane care tnsolesc o

cu dizabilitate severd sau un copil cu dizabilitate, precum Si pentru

cu diz ab il it d1 i I o c omot or ii)

2796,4i pentru copiii adoptali Si cei aJlali sub tuteld (curateld)

1 277,1indemnizalii Si compensalii pentru absolvenyii instituliilor de tnvdldmdnt

Si postsecundar pedagogic

533,2i sociale penffu copiii plasali tn serviciile sociale (bani de buzunar)

4348,3191113Transferuri curente primite cu destinalie speciali intre bugetul de stat 9i bugetele

locale de nivelul II pentru qcolile sportive

1 9 I 1 I 6 15758,5Transferuri curente primite cu destinatie special6 intre bugetul de stat 9i bugetele

locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor

191120 54000,0Transferuri capitale primite cu destinatie special6 intre bugetul de stat 9i

e locale de nivelul II

I 9 1 1 3 I 52572,0curente primite cu destinalie generala intre bugetul de stat 9i bugetele

locale de nivelul II

7058,2191132Transferuri curente primite cu destinafie geneerali din fondul de compensare

de stat qi bugetele locale de nivelul IIintre bugetul

3631,91913 10
Transferuri curente primite cu destinalie specialtr intre institu{iile bugetului de

stat qi institutiile bugetelor locale de nivelul II din Fondul de susfinere a

populafiei pentru pachetul minim de servicii sociale

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Cod Eco SumaDenumirea
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