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proiect

I)ECIZIA Nr.6/ l

din 16 iunie2022
Cu privire la modificarea bugetului
raional pe anul2022

In temeiul aft.81(1) al I-egii privind administralia publicd localS nr.436-XVI din 28 dcccrnbric 2006,
afl.38,39,61aI Lcgii finan[clor publice si responsabilit6tii bugctar-fiscale nr.181 din25.07.2014, ar1.76,19,28 al
Legii privind finan{ele publicc locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii cu privire la datoria seclorului
public, garanliile de stat gi recreditarea de stat nr.419-XVI din 22.12.2006, Lcgii nr.10012017 privind actele
normative, l)eciziei Consiliului Raional nr.l012 din 10.12.2021"Cu privire la aprobarca bugetului raional pe anul
2022", Contractului dc recreditare a imprumulului, deslinat pentru alimcntare cu apd si canalizare in RM nr. 4 din
01 .10.2010, Procesului - verbal nr. 6l15-06-2022 al Comisiei raionale pcntru atragcrea invcsti{iilor gi cxaminarea
beneficiarilor dc proiecte investilionale, precum Ei in scopul gi interesul comun in acordarca serviciilor publice
cetS(enilor raionului, Consiliul Raional Orhei DECIDE:
1. Se suplimenteazd partea de venituri a bugetului raional aprobat pe anul 2022 cu 400,0 rnii lei din contul

incasirii dona{iilor voluntare pcntru cheltuicli curentc.
2. Se suplimenteazd Fondul de rezcrvd al Consiliului Raional aprobat pcntru anul 2022 cu 400,0 mii lei din

oontul bugetului aprobat substituind cifra ,,2000,0 rnii lci" cu cifra ,,2400,0 mii lci" pct.9 al Deciziei
Consiliului Raional nr.1012 dtn 10.12.2021 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pc anul 2022-.

3. Se aprobd transferuri cu destina{ie speciald unit[1ilor administrativ - teritorialc de primul nivel, conform
anexei nr. 1 Ia prezenta Decizie.

4. Sursa de acopcrire a mijloacelor alocate in p.3 se dctcnnind din contul soldului bugctar inregistrat la silua(ia
din 31 .12.2021.

5. Se modificS gi sc cxpun itr redac{ic noud anexclc nr.1,2,3 la l)ccizia Consiliului Itaional nr.10l2 din
13.12.2021,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022", conform anexelor nr.2,3,4laprezenla
Decizie.

6. Se modificd bugetul raional aprobat pe anul 2022 conform Deciziei Consiliului Raional nr.10l2 din
10.12.2021,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022-, dupl cum urmeazd,: p.1 la vcnituri cifra
,,353J64.4" se substituie cu cifra ,,354164.4" cheltuieli cifra,,357820,7" se substituic cu cifra ,,35gllB,J".1. Dircclia Gcnerald Ilinan{c (dna Galina Colun) va cflectua rcmanicrilc in bugctul raional confonn prcvcdcrilor

prezcntei Decizii.
8. Prezenta Decizie se includc in Registrul dc stat al actelor localc.
9. Preqedintele raionului dl D.'!-urcanu, comisia de spccialitate in problcmelc economice, buget gi finanle

(pre;edinte dna Nelli Parutcnco), comisia consultativi dc specialitate edcafic, protectie sociali, culturd,
publici, tineret qi sport ( prc;edinte dl Alcxei Capbltut) vor asigura controlul prezentci Decizii

lc Acdin{ei

Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.furcanu pregedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului

Yizat: S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - qeI, Direc{ia General6 FinanJe
M.Bdtrincea - Sef, Serviciul Juridic

Elaborat: lun



NOTA INF'ORMATIVA
la proiectul de Decizie ,,Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022"

1. Denumirea autorului qi dupi caz, 
^ 

participan(ilor la elaborarea proiectului.
Pregedintele raionului, Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile buget gi finanfe,

Vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile economie, investitii, construcfii qi agriculturi in
comun cu Direclia Generald Finan{e gi in colaborare cu subdiviziunile Consiliului Raional.

?, Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finafitn{ile urmlrite.
In temeiul art.43 alin.(l), 81 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia public[ local[,

art.38,39,61 al Legii finanfelor publice gi responsabilitetii bugetar-fiscale nr.l8l din 25.07.2014, art.

16,19,28 al Legii finanfelor publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legea nr.l00l20l7 privind actele

normative, Deciziei Consiliului Raional nr.1012 din 10.12.2021 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe

anul 2022", Procesului - verbal nr. 6/15-06-2022 al Comisiei raionale pentru atragerea investi{iilor gi

examinarea beneficiarilor de proiecte investifionale.

3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden{ierea elementelor noi.
Proiectul deciziei Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022 este elaborat in scopul

alocirii mijloacelor financiare intru asigurarea echilibrului bugetar precum gi asigurarea obligagiunilor
contractual gi celor garantate.

4. Fundamentarea economici-financiari.
Implementareaprezentului proiect de decizie majoreazdbugetul raional la partea de venituri

cu 400,0 mii lei qi cheltuieli in cuantum de 1298,0 mii lei din contul donafiilor voluntare 400,0
mii lei qi 898,0 mii lei soldului bugetar constitut La31.12.2021.

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul deciziei se incorporeazdin sistemul actelor normative gi nu necesitl abrogarea altor decizii.

f. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
inbaza celor expuse gi in conformitate cuart.32 din Legea nr.l00 din22 decembrie 2017 cu privire la

actele normative proiectul deciziei "Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021" a fost avizat

de pregedintele raionului, vicepreqedintele raionului responsabil de domeniile buget gi finan{e,

Vicepregedintele raionului responsabil de domeniile economie, investitii, construc{ii qi agriculturI, secretarul

consiliului raional, Direc{ia Generald Finanfe, serviciul juridic al aparatului pregedintelui raionului.
in scopul respect6rii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparen{a procesului

decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la directoriul
Transparenld decizionald, sec{iunea Consultdri publice ale proiectului.

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

deciziei a fost expus expertizei de cdtre specialistul principal al aparatului preqedintelui (urist). Structura
qi continutul actului corespunde normelor de tehnicl legislativ[.

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

specialitate gi aprobare in cadrul Eedinfei Consiliului Raional.

$eful Direc{iei Generale Finan{e Galina COLUN



Secretarul Consiliului Raional

Transferuri
cu destinatie speciald unitdlilor administrativ-teritoriale

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Orhci

Nr.6/l din 16 iunic 2022

Serghei Caraman

Nr.
d/o

Unitatea administrativ-
teritoriall Destina(ia

Suma
mii lei

I ) J 4

I Bie;ti
Contribufia in cadrul proiectului "MA IMPLIC" (Fundafia Centrul Moldo.
Elvelian pentru Cooperare SKA'I) 240,0

7 m. Orhei

Cheltuieli privind actualizarea a PUG (Planul urbanistic general) 200,0

'l'ransferuri cu deslinalic speciala privind onorarca obligaliLrnilor dc
rambursare a tranqci sub-imprumutului conlonn prcvcdcrilor
contractuale.

458,0

898,0



Anexa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.6/l din 16iunie2022

Anexa nr. I

la Decizia Consiliului Raional Orhci

Nr. l0/2 din l0 decembrie 2021

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

^n\12022

mii lei)

)

I.VENITURI, total I 354164,4

dintre care:

Impozite qitaxe 11 23393,5

Alte venituri t4 3075,5

Transferuri primite in cadrul bugetului public nalional 19 32"1695,4

II. CHELTUIELI, total 2+3 359118,7

dintre care

Cheltuieli de personal 230841,0

III. SOLD BUGETAR r-(2+3) -4954,3

IV. SURSELE DE FINANTARE, total 4+5+9 4954,3

inclusiv conform clasificaliei economice (k3)

Acliuni gi alte forme de participare in capital in interiorul flrii 4t5 -3 5 8,0

imprumuturi rccreditatc instituliilor ncfinanciarc 471 3040,4

imprumuturi recreditate intre bugctul dc slat;i bugclelc localc 561 -3 8s 0,3

Sold de mijloace bdneqti la inceputul anului 910 15182,619

Sold de mijloace bineEti la sfirqitul anului 930 -9060,479

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Denumirea Cod Eco Suma

I 3



Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.6/l dinl6 iunie2022

Ancxa nr.2

la Decizia Consiliului Raional Orhei
Nr.10/2 din 10 decembric202l

Componenfa veniturilor bugetului raional Orhei pentru anul2022
(miilei)

I a lr
Venituri. total 354164,4

Impoxit pe venitul persoanelor./izice 1111 19465,0
Impozit pe venitul re[inut din salariu lll110 19100,0

Impozitul pe venitul persoanclor fizicc dcclarat si/ sau acl,itat il 1121 3 00,0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoanc in regim
de taxi

lltt25 22,0

Impozitul pe venit aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosin!5 a proprictitii
imobiliare

lt ll30 43,0

Alte taxe pentru mdrfuri;i servicii I 146 3928,5
'l'axa pentru apd 11461 | 425,0

Taxa pentru extragerca mineralelor utile 1 146t2 3500,0

Taxa pentru folosirea subsolului 114614 ?s

Taxe ;i pldli administrative 1422 250,0

Taxa de la cumpdrarea valutei strline de cf,tre persoanele fizicc in cascle de schimb valutar 142245 250,0

Comercializarea mdrfurilor ;i serviciilor de cdtre instituliile bugetare 1423 2425,5

incasdri de la prestarea serviciilor cu platl 142310 1219,1

Plata pentru loca[iunea bunurilor patrimoniului public 142320 | 146,4

Donalii voluntare pentru cheltuieli curente t44 I 400,0

Donalii voluntare pentru cheltuieli curente din surse intcrne pentru suslincrea bugctului local
dc nivelul Il 144112 400,0

Transferari primite tntre bugetul de stat ;i bugetele locale de nivelul II t9t1 324529,4

Transferuri curentc primite cu dcstina{ie specialf, intrc bugetul dc stat qi bugetcle locale de

nivelul II pentru inv6(Smintul prcqcolar, primar, secundar general, special gi componcnta
(exslraEcolar)

I9I I I I /.) I ZZJ.J

'l'ransferuri curentc prirnitc cu dcstir-ralie spcciald intre bugetul dc stat gi bugctcle localc dc

nivelul II pcntru asigurarea gi asistenla sociala
191112 I 1450,5

Transferuri curente primite cu destinalie special5 intre bugetul de stat qi bugetele locale de

nivelul II pentru ;coli sportive
191 1 13 4923,9

'l'ransferuri curente primite cu dcstinafic spccial[ intrc bugetul de stat qi bugctelc localc dc

nivclul II pcntru infrastructura drumurilor
t9ttt6 15282,2

Transferuri curente primite cu destinalie generald intrc bugetul de stat Ei bugetele localc dc

nivelul II
191 131 48086,7

Transferuri curente prirnitc cu dcstinalie gcncrald din flondul de compcnsare inlre bugelul de

stat gi bugetele locale de nivelul II
191132 7562,8

t 9l3 3166,0
Transferuri primite cu destinalie speciald tntre instituliile bugetului de stat ;i instituliile
bugetelor locale de nivelul II
Transferuri curenle primite cu destinalie specialS intre instituliile bugetului de stat gi

institutiile bugetclor localc de nivelul II
t9t3l0 3 166,0

Secretarul Consiliului Raional Scrghei Caraman

Denumirea
Cod eco

(k6) Suma



Resursele qi cheltuielile bugctului raional pentru anul2022
conform clasifica{iei func{ionale gi pe programe

Anexa nr.4

la Dccizia Consiliului Itaional Orhei

Nr. 6/1 din 16 iunic 2022

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului Raional Orhei

Nr.l0/2 din l0 decembrie 2021

(mii lei)

1 4

Total cheltuieli, inclusiv: 359119,7
Cheltuieli recurente (2+3)-3 t 92 359118,7

3 192

1 Servicii de stat cu o1
Resurse, total 26429,6
Resurse generale 100 25627,6
Resurse colectate de rng'itutii bugetare 200 802,0

Cheltuieli, total 26429,6
Ilxcculivul gi scrviciilc de suporl o3 12283,3

I I Exer c i t ar e a guv e rn dr i i 0301 7331,9
1.2 Servicii de suport pentru exercitarea guverndrii o302 4918,4

Managementul fi nanlelor publ ice o5 2347,1
Politici ;i management in domeniul bugetar-fiscal 0501 2 347,1

Domenii generale de stat o8 2400,0
1.4 Gestionqleafondurilor de rezervd qi de interven{ie oB02 2400,0

'fransferuri intre adm inistra{ia publicd dc dil'critc nivcluri ll 9061,7
1.5 Raporluriinterbugeta!9 cu destinalie speciald I 102 9061,7

Datotia dc stat a auloritetilor publicc Iocalc l1 33 1,5

1.6 Datoria internd a autoritdlilor publice locale I 703 331,5
2 4pqgry nalionald o2

Resurse, total 888,2
Resurse generale 100 888,2
Re.sur.se colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200

Cheltuieli, total 888,2

Aplrarea Nafionali 31 888,2
2.1 Servicii de suport in domeniul apdrdrii nalionale 3101 888,2
J Servicii tn domeniul economiei o4

Resurse, total 21521,4
Resurse generale 100 21521,4

Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200

Cheltuieli, total 21521,4
Servioii gcncrale economicc qi comcrcialc 50 894,1

Denumirea Cod Suma

a 3

Investitrii capitale

1.3



3.1
Politici ;i management tn domeniul macroeconomic Si de dezvoltare a
economiei 500 I 891,1

Dezryoltarea I 5l 564,5
J-Z in domeniulPolitici 5101 564,5

Dezvoltare regional6 gi construclii 6t 925,6

J.J
Politici Si management in domeniul dezvoltdrii regionale Si
construcliilor 61 01 925,6

Dczvoltarca transpo(uri lor 64 19131,2
3.4 Demoltarea drumurilor 6402 19137,2
4 Gospoddris de locuinle qi gospoddria serviciilor comunale o6

Resurse, total 500,0
Resurse generale 100 500,0

bugetareResurse colectate de autoritdyi/ institutii 200
Cheltuieli, total 500,0

Dezvoltarea gospodlrici de locuinle qi scrviciilor comunalc t5 500,0
4.1 Dezvoltareg gospoddriei de locuinle qi serviciilor comunale 7502 500,0

5 Ocrotirea sdndtdtii o7
Resurse, total 3100,0
Resurse generale 100 3 100,0
Resurse colectate de autoritdli/ ins titulii bugetare 200

Cheltuieli, total 3100,0
Sdnltatea public[ qi serviciile medicale 80 3 100,0

Programe nationale Ei speciale in domeniul ocrotirii sdniitdlii BOlB 100,0

5.2
Dezvoltarea qi modernizctrea instituliilor din domeniul ocrotirii
sdndtdyii 8019 3000,0

6 Culturd, sport, tineret, culte Ei odihnd o8
Resursc, total 18599,8
Ilesurse generale 100 18404,9
Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200 195,0

Cheltuieli, total 18599,8
Cultura, cultele qi odihna B5 11632,2

6.1 Polilici Si management tn domeniul culturii 8501 738,4
6.2 Dezvoltarea culturii 8502 10893,8

'l'incret gi sporl 86 6967,6
6.3 Sport 8602 5800,9

T-inerel 8603 1166,7
7 Invdtdmtnt o9

Rcs total 243429,1
llesurse generale 100 242101,2
Resurse colectate de autoritdli/ institulii bugetare 200 126,9

Cheltuicli, total 243428,1
inv6!5mint 88 243428,1

1.1 Politici Si management in domeniul educatriei 880 I 4283,7

1.2 Educalie timpurie BBO2 3045,9

t.) invdldmint primar BBO3 601 ,1

Nr Denumirea Cod Suma

) 4

5.1

6.4



Nr

I

7.4 invdldmint gimnazial I50766,2

1.5 invdldmint liceal 8806 75982,5

1.6 Servicii generale in educa{ie BBl 3 1209,2

liducatria exlrascolard Si suslinerea elevilor dotali BB 11 7 378,1

7.8 Curiculum 881 5 16t,1
8 Protectie sociald 10

Resurse, total 44651,6

Resurse generale 100 40534,0

Resurse colectate de autorild{i/ institulii bugetare 200 4t 11 ,6
Cheltuieli, total 44651,6

Protcclic social6 90 44651,6

8.1 Politici Si managentent in dorneniul protecliei sociale 900 I 2B 17,8

8.2 Proteclie afamiliei Si copilului 9006 7272,1

8.3 Asistenld sociald a persoanelor cu necesitd\i speciale 9010 33091,6
8.4 Protec{ie sociald in cazuri excep{ionale 9012 250,0
8.5 Proteclie sociald a unor categorii de cetdleni 9019 1219,8

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Denumirea Cod Suma

, 3

8804


