
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                                     DECIZIE nr 

                                                din 16 februarie  2018    

                                                                                                        Proiect 
Cu privire la executarea bugetului 

raional pe anul 2017  

 

În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, art. 28, 29 ale Legii 

nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările 

ulterioare, examinînd  raportul prezentat de către Direcția finanțe, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional 

pe anul 2017. 

2. Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2017 la venituri în 

sumă de 162907,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 167986,0  mii lei (anexele 1-3). 

3. Se ia act de raportul despre utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă în anul 2017. 

4. Direcţia finanţe (dna V. Manoli): 

- va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării 

cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2018, ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite 

şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri; 

- va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor 

creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor 

aprobate/rectificate pe anul 2018; 

- va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului. 

5. Executorii de buget vor asigura: 

- asumarea angajamentelor bugetare și efectuarea cheltuielilor în scopurile și 

limitele alocațiilor  bugetare; 

-  implementarea și raportarea programelor în conformitate cu obiectivele și 

indicatorii de performanță asumați; 

- controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocațiilor publice și întreprinderea 

măsurilor de economisire a acestora; 

- întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate 

la 01.01.2018 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 

2018. 

6. Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor 

şi secţiilor Consiliului raional. 

7. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 

decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                     

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

 
VIZAT:  

Serviciul juridic                                               I. Malic    

Direcția finanțe                                               V. Manoli                                            



1 Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 7488,5 7488,5 8606,7 1118,2 115,0

2 Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre 

plată/achitat
111121

7,3 7,3 283,7 276,4 388,0

3 Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de 

predare in posesie şi/sau folosinţă a 

proprietăţii imobiliare

111130 256,2 256,2
9,2 -247,0 0,40

5 Taxa pentru apă 114611 130,0 130,0 150,9 20,9 116,0
6 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 1200,0 1200,0 1214,5 14,4 10,1

7 Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 16,5 16,5 10,2 6,3 62,0

8 Taxa de inregistrare a asociaţiilor obşteşti şi 

a mijloacelor mass-media incasată in bugetul 

local de nivelul II

142212

9 Plata pentru locaţiunea bunurilor 

patrimoniului public incasat in bugetul local 

de nivelul II

142251

10 Taxa la cumpararea valutei straine de catre 

persoanele fizice in casele de schimb valutar
142245

90,0 90,0 85,4 -4,6 95,0

11 Venituri colectate de la prestarea serviciilor 

cu plată

142310
612,1 692,1 647,2 -44,9 93,0

12 Venituri colectate de la arenda bunurilor 

patrimoniului public
142320 100,0 117,1 83,5 -33,6 71,0

13 Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere 

si control ale traficului rutier
143220 40,0 40,0 8,5 -31,5 21,0

14 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 

incasate in bugetul local de nivelul II
143120

15 Donaţii volun. pentru chelt.curent din surse 

interne p/u susţinerea buget.loc de niv II
144112

16 Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 

din surse interne pentru instituţiile bugetare

144114
350,0 353,0 378,4 25,4 107,0

17 Total venituri proprii 10290,6 10460,8 11711,2 -1250,4 112,0

18 Transferuri de la bugetul de stat, total 191 141584,7 151960,6 151195,8 -764,8 99,5
inclusiv:

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru învățământul 

preșcolar, primar, secundar general, special 

și complementar (extrașcolar)

191111 109272,4 111913,9 111913,9 100,0

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru asigurarea și 

asistența socială

191112 4651,6 5746,1 5080,9 -665,2 88,0

Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială  între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru școli sportive

191113

2449,5 2508,6 2451,3 -57,3 98,0

Transferuri curente primite cu destinaţie 

generală între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II
191131 22392,5 22392,5 22392,5 100,0

Transferuri curente primite cu destinaţie 

speciala intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II

191310

2488,7 2488,7 2488,7 100,0

Alte transferuri curente primite cu 

destinaţie generală între bugetul de stat şi 

bugetele locale de nivelul II

191139

330,0 330,0 330,0 100,0

Transferuri capitale primite cu destinaţie 

specială între instituțiile bugetul de stat şi 

instituțiile bugetele locale de nivelul II

191320

122,5 80,2 -42,3 66,0

Plan 

aprobat 

2017

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.        din 16 februarie 2018

Informaţia

 cu privire la executarea bugetului raional Străşeni la partea de venituri pe anul 2017

Nr Denumirea

Plan 

precizat pe 

perioada de 

gestiune

%Devieri (+,-)

Executat 

la  

31.12.201

7

ECO 

                                                               (mii lei)



Transferuri curente primite cu destinaţie 

specială între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II pentru infrastructura 

drumurilor

191116

6458,3 6458,3 100,0

19 Granturi 132
 Total general venituri 151875,3 162421,4 162907,0 100,3 485,7

                              



                                 Anexa nr. 2

                                                                                               la Decizia Consiliului raional Străşeni                                                                                     

                                                                                                                                                                                    nr.          din 16 februarie 2018

(mii lei)

Denumirea Aprobat Precizat Executat Devieri %

01 Servicii de stat cu 

destinaţie generală

9040,6 10171,0 7812,4 -2358,6 77,0

02 Apărarea naţională 420,0 420,0 415,9 -4,1 99,0

04 Servicii în domeniul 

economiei

7285,0 8129,1 7298,2 -830,9 90,0

06 Gospodăria de locuinţe 

şi gospodăria serviciilor 

comunale

1500,0 2000,1 2000,0 -0,1 100,0

07 Ocrotirea sănătăţii 300,0 1130,0 913,1 -216,9 81,00

08 Cultura, sport, tineret, 

culte şi odihnă

7571,3 9659,9 7633,9 -2026,0 79,0

09 Invăţămînt 115335,7 128162,1 123693,3 -4468,8 97,0

10 Protecţie socială 16422,7 18001,7 16176,6 1825,1 90,0

Rambursarea alocaţiilor 

din anii precedenţi

Total: 157875,3 177817,1 167986,0 -9831,1 94,5

 Cheltuielile bugetului raional pe anul 2017



              Anexa nr. 3

     la Decizia Consiliului raional Străşeni

            nr.          din 16 februarie 2018

Raport privind executarea bugetului raional pe instituţii pe anul 2017

(mii lei)

 Aprobat Precizat executat devieri % cheltuieli servicii servicii servicii combust prestaţii reparaţ repar procur procurare procur

Denumirea 2017 2017 pe an de energ si de reparaţii carburan sociale capitală capitală mijloacel produse mărf. Uz

person comun transport curente lubrifian cladiri a drumur fixe alimentare gospodăr

Consiliul raional, TOTAL 157875,3 177817,1 167986,0 -9831,1 95 94686,3 9353,4 2036,6 1899,5 2449,1 7614,7 17089,1 6142,1 4163,7 6129,8 1419,6

GENERAL

Servicii de stat cu destinaţie 9040,6 10171,0 7812,4 -2358,6 85 3596,5 1261,9 43,5 126,8 241,5 1043,6 512,8 195,7

generală total, dintre care

Aparatul preşedintelui 2740,0 2841,0 2477,8 -363,2 87 1835,4 11,9 3,8 16,3 8,3 74,7 83,0

Direcţia finanţe 1290,0 1308,2 1276,3 -31,9 97 1089,2 2,0 5,7 16,7 39,5 34,5

 Alte servicii legate de 4544,7 6021,8 4058,3 1963,8 73 671,9 585,3 37,8 104,8 1043,6 134,4 78,3

activitatea economică

Apărarea naţională 420,0 420,0 415,9 -4,1 99 119,3 106,5 1,4 15,8 70,0 0,6 12,9

Centrul militar 420,0 420,0 415,9 -4,1 99 119,3 106,5 1,4 15,8 70,0 0,6 12,9

Gospodaria de locuinte si serv

Învăţămînt, total dintre care 115335,7 128162,1 123693,3 -4468,8 97 78767,9 7948,4 1821,8 1189,6 1958,1 354,0 14715,5 3162,5 5745,2 1002,7

Direcţia învăţămînt 1747,0 1803,5 1720,3 -83,2 95 1546,4 7,2 14,2 28,2

Centrul de creaţie al elevilor 2214,9 2401,0 2036,0 -365 85 1212,1 99,4 20,0 28,8 109,7 118,6 34,1

Grup preşcoşar Căpriana 235,0 769,2 534,2 -235 70 157,1 1 418,2 57,4

Centrul metodic 950,0 950,0 935,1 -14,9 98 533 0,9 6 40,6 15,5

Tabăra de odihnă Codru 216,4 358,1 341,5 -16,5 95 178,8 12,7 3,5 1,0

Burse , olimpiade şi desf.examenelor 272,6 298,1 240,4 -57,7 81 95,8 3,5

Centrul de agrement 4019,0 3877,5 3826,3 -51,2 99 815,2 151,2 1,8 122,2 20,3 806,4 458,8 960,2 67,3

Licee şi gimnazii total, 104789,5 116328,4 113051,4 -3277 97 73519,9 7689,3 1793,2 1015,9 1825,3 319,8 13287,7 2506,0 4727,6 847,4

compon, educaţia incluzivă 

Serviciul de asistenţă 860,0 860,0 815,1 -44,9 95 709,5 2,4 9,5 70,9

psihopedagogică



 Aprobat Precizat executat devieri % cheltuieli servicii servicii servicii combust prestaţii reparaţ repar procur procurare procur

Denumirea 2017 2017 pe an de energ si de reparaţii carburan sociale capitală capitală mijloacel produse mărf. Uz

person comun transport curente lubrifian cladiri a drumur fixe alimentare gospodăr

Cultura, culte şi odihnă 7571,3 9659,9 7633,9 -2026 79 4422,9 600,5 163,6 32,2 38,5 624,7 224,7 112,3

Casa raională cultură Străşeni 2360,0 2300,0 2229,4 -70,6 97 1389,6 383,4 1,8 1,7 29,5 116,9 138,0 62,3

Biblioteca Publică Raională 1552,0 1578,7 1537,0 -41,7 0,7 1079,2 247,9 27,7 146,0 39,5

"Mihail Sadoveanu"

Secţia cultură, turism, tineret şi 460,0 488,6 487,7 -0,9 99 461,1 1,0

sport

Măsuri în domeniul sportului 2799,0 3713,0 2773,4 -939,6 75 1493,0 74,3 117,5 1,7 9,0 476,2 5,9 10,5

Activităţi pentru tineret 400,0 598,0 574,6 23,4 96

Ocrotirea sănătăţii 300,0 1130,0 913,1 -216,9 81 705,4 17,5

Protecţia socială total, dintre care 16422,7 18001,7 16176,6 -1825,1 90 6684,8 100,8 6,3 24,9 140,9 7204,2 384,5 79,1

Direcţia asistenţă socială şi 850,0 876,2 728,3 -147,9 83 622,7 19,2 18,7

 protecţie a a familiei

Casa de copii de tip familial 507,0 494,3 477,8 -16,5 96 250,7 227,0

Serviciul de asistenţă parentală 784,0 796,7 783,6 -13,1 98 387,4 396,4

Serviciul de asistenţă personală 1266,0 1544,9 1333,3 -211,6 86 1309,9

Serviciul de asistenţă socială 1973,6 2019,6 1855,4 -164,2 92 1767,5 5,4 11,3 2,8

comunitară

Serviciul social "Plasament 60,0 61,0 57,5 -3,5 94 39,6 17,9

familia pentru adulţi"

Centrul de reabilitare şi plasa 1181,8 1179,8 1083,5 -96,3 92 535,9 50,8 113,9 289,5 19,6

ment Micleuşeni

Centrul de zi "Bunvolentia" 470,0 471,5 473,4 290,3 50,0 0,7 0,3 95,0 10,5

Susţinerea tinerilor specialişti 1200,4 1260,4 496,8 -763,6 40

Susţinerea copiilor rămaşi fără 1344,0 1344,0 1249,7 -94,3 93 1244,2

îngrijirea părinteasca(Tutela)

Compensarea cheltuielilor de 2147,2 2002,2 1886,6 -115,6 94 1886,6

 transport a persoanelor cu 

dezabilităţi ale aparat.locomot



 Aprobat Precizat executat devieri % cheltuieli servicii servicii servicii combust prestaţii reparaţ repar procur procurare procur

Denumirea 2017 2017 pe an de energ si de reparaţii carburan sociale capitală capitală mijloacel produse mărf. Uz

person comun transport curente lubrifian cladiri a drumur fixe alimentare gospodăr

Protecţie în domeniul asigurări 164,0 164,0 100 164,0

de locuinţe

Compensaţia cheltuielilor 1267,4 1267,4 100 1267,4

persoanelor represate

Serviciul deservire la domiciliu 2040,2 1717,3 1548,7 -168,6 90 1469,0 27,0 2,0

Fondul Republican de susţinere 2578,7 2578,7 2574,1 -4,6 2523,6

socială a populaţiei

Agricultura, gospodărie 1100,0 1185,4 1000,0 -185,4 84 915,0 2,0 4,7 16,9

silvică total

Direcţia agricultură, dezvoltare  1100,0 1185,4 1000,0 -185,4 84 915,0 2,0 4,7 16,9

economică şi a teritoriului

Transportul ruitier 6000,0 6785,9 6691,4 -94,5 99 508,2 6023,6

Serviciul relaţii funciare şi 185,0 127,3 127,0 -0,3 99 126,0

 cadastru

Alte servicii generale

Ramburs. alocaţiilor anilor precedenti



Raport privind executarea bugetului 

raional  pe anul 2017 

 

Bugetul raional pentru anul 2017 a fost aprobat la şedinţa Consiliului raional din 25 noiembrie 2016  la 

venituri  şi cheltuieli în sumă de 161080,0 mii lei. 

În anul 2017 evoluţia economică s-a desfăşurat în condiţii generate atît de factorii externi cît şi de factorii 

interni. Ca rezultat, conform raportului anual încasările la buget la venituri pe toate componentele au fost realizate în 

sumă de 162907,1 mii lei sau 100,3 % din suma anuală prevăzută.  

Partea majoră din veniturile bugetului raional continuă să o deţină transferurile bugetului de stat către 

bugetul raional care au alcătuit 151195,9 mii lei sau 93 la sută din totalul veniturilor. 

Executarea bugetului raional pe componente se prezintă în următorul tabel: 
                                                                                                                                         (mii lei) 

 

Evoluţia veniturilor bugetului raional pe anul 2017 

se prezintă în următoarea diagramă: 

         În cadrul componentelor, veniturile 

componentei de bază au fost executate în sumă de 

11711,2 mii lei cu o micșorare  faţă de anul 2016 

cu 6074,5 mii lei (taxa de la drumuri). 

         Impozitul pe venit a deţinut  76 % din 

volumul veniturilor proprii a bugetului raional şi 

au însumat 8899,5 mii lei. 

        Reieşind din faptul că începînd cu 01 ianuarie 

2016, Legea nr.181 din 25-07-2014 finanţelor 

publice şi responsabilităţii bugetar fiscale a intrat 

integral în vigoare la componenta de bază au fost 

transferate şi veniturile colectate de către 

instituţiile publice. 

 

Executarea bugetului raional la partea de cheltuieli conform clasificaţiei economice 

Conform datelor raportului anual executarea bugetului raional a constituit 167986,0 mii lei sau 94,5 la sută 

din prevederi.  

         Nivelul executării părţii de cheltuieli este rezultatul faptului că finanţarea cheltuielilor s-a efectuat pe măsura 

încasării mijloacelor băneşti la contul bugetului raional cît şi nivelul de execuţie a lucrărilor şi achiziţionării de 

mărfuri. 

Evoluția cheltuielilor bugetului raional pe anul 2014-2017 se  prezintă în diagrama următoare: 

Nr. 
d/o 

 
Plan 2017 
precizat 

Alocat din Bugetul de 
stat 2017 

Devieri 

absolută relativă 

 
Bugetul raional pe toate 
componentele inclusiv: 

162421,4 162907,0 485,6 100,7 % 

 Componenta de bază 10460,8 11711,2 1250,4 112 % 

 Transferuri total inclusiv: 151960,8 151195,8 -764,8 99,5 % 

 
Transferuri cu destinaţie 

generală 
22392,5 22392,5 - 100 % 

 
Transferuri cu destinaţie 

specială, învăţămînt 
111913,9 111913,9 - 100 % 

 Transferuri cu destinaţie 
specială, şc. sportivă 2508,6 2451,3 -57,3 98 % 

 Transferuri cu destinaţie 
specială, asistenţa socială 5746,1 5080,9 -665,2 88 % 

 Transferuri din Fondul 
Republican de susţinere a 

populaţiei 2488,7 2488,7              - 100 % 

 
Alte transferuri curente 330,0 330,0 - 100 % 

 
Transferuri pentru 

infrastructura drumurilor 6458,3 6458,3 - 100% 

Transfe-ruri 
93 % 

Impozite şi 
taxe 
7 % 



 
În aspectul clasificaţiei economice, cheltuielile bugetului raional se caracterizează precum urmează. 

Cheltuielile curente însumează  128113,4 mii lei. Real la situaţia din 31 decembrie 2017 cheltuielile au 

alcătuit 123782,7 lei sau 96,6 % din suma anuală. 

Ca rezultat , volumul major al cheltuielilor neexecutate sau 5879,5 mii lei se atribuie după cum urmează: 

 Învăţămînt                                                       1897,2 mii lei; 

 Protecţia socială                                                 1735,2 mii lei; 

 Cultura, cultele şi odihna                                    193,2 mii lei; 

 Executivul şi serviciile de suport                        2053,9 mii lei. 

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional partea majoră revine cheltuielilor destinate sectoarelor 

sociale circa 147503,8 mii lei sau 88 la sută. 

Pentru cheltuielile de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul raional pentru anul 2017 au fost 

prevăzute mijloace în sumă de 96600,7 mii lei sau 54,3 la sută din totalul cheltuielilor . 

Pe perioada de gestiune au fost valorificate alocaţiile în sumă de 94686,3 mii lei sau cu 1914,4 mii lei mai 

puţin din cauza lichidării unor instituţii şi existenţa unor  posturi vacante.  

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2017 au constituit  

57,5 la sută în totalul cheltuielilor bugetului raional aprobat. 

E de menţionat că şi situaţia din 31 decembrie 2017, cererile pentru cheltuieli de personal ale instituţiilor 

publice depuse în trezorerie au fost executate integral. 

Numărul de unităţi de personal aprobat pe anul 2017 pentru instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional 

a constituit 1723,5 unităţi. Conform Raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din sectorul 

bugetar, numărul unităţilor de personal real încadrat la finele anului 2017 a constituit 1683 unităţi sau 92% din 

numărul de unităţi aprobat. 

Pentru bunuri şi servicii pe anul 2017 au fost prevăzute alocaţii în sumă de 18994,6 mii lei sau 11 % din 

cheltuielile totale. Ca pondere în cheltuielile totale la categoria respectivă se atestă o reducere dat fiind modificarea 

reflectării acestora conform clasificaţiei bugetare, fiind atribuite parţial la „Active nefinanciare” și fiind executate 

16483,3.  

Din suma totală a serviciilor pentru achitarea serviciilor energetice şi comunale a instituţiilor bugetare au fost 

prevăzute pe anul 2017 mijloace financiare în sumă de 9887,3 mii lei. Conform raportului anual au fost efectuate  

cheltuieli în sumă de 9353,4 mii lei sau 94,6 % din suma anuală. 

Pentru „Servicii informaţionale şi telecomunicaţii”  cheltuielile pe anul  2017 alcătuiesc 733,6 mii lei faţă de 

933,7 mii lei planificate pe an. 

Pentru „Alte servicii” pe anul 2017 au fost prevăzute 3263,2 mii lei , real cheltuielile pe anul 2017 au 

constituit 1821,1 mii lei. 

  Subsidiile  acordate instituţiilor publice au constituit  în sumă de 284,8 mii lei. Pe anul 2017 au fost 

efectuate cheltuieli în sumă de 190,3 mii lei. 

Alocaţii pentru  „Prestări sociale” au fost planificate pe anul 2017 în sumă de 8692,0 mii lei.  Conform 

raportului operativ,  cheltuielile pe anul 2017 au însumat 7614,7 mii lei. În categoria dată de cheltuieli sînt incluse 

cheltuielile pentru acordarea ajutoarelor băneşti, achitarea indemnizaţiilor pentru copii înfiaţi şi orfani, cheltuieli 

pentru plata indemnizaţiilor familiilor cu copii, indemnizaţiilor unice pentru construcţia spaţiului locativ şi altele. 

Cheltuielile aferente mijloacelor fixe pentru anul 2017 au alcătuit în sumă de 35462,5  mii lei sau 20 % din 

totalul de cheltuieli. Majoritatea se atribuie alocaţiilor pentru reparaţii capitale a clădirilor  20079,1 mii lei, fiind 

executate la situaţia din 31 decembrie 17089,1 mii lei. 
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 Pentru reparaţii capitale a drumurilor  sînt prevăzute alocaţii în sumă de 6146,9 mii lei, fiind utilizate 6142,1 

mii lei.  

Pentru procurarea maşinilor şi utilajelor pentru anul 2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 3177,0 mii 

lei, suma anuală planificată constituind 2607,7 mii lei. 

Pentru procurarea altor mijloace fixe au fost prevăzute pe anul 2017  suma de 733,1 mii lei. La situaţia din 31 

decembrie 2017 au fost executate cheltuieli în sumă de 508,5 mii lei. 

Pentru procurarea combustibilului şi carburanţilor pe instituţiile publice cheltuielile pentru anul 2017 au 

însumat 2449,1 mii lei, fiind prevăzute pe an 2470,0 mii lei. 

 Pentru procurarea produselor alimentare în instituţiile bugetare finanţate din bugetul raional au fost 

prevăzute în buget pentru anul 2017 – 6545,1 mii lei. La situaţia din 31 decembrie  2017 au fost efectuate cheltuieli 

în sumă de 6129,8  mii lei. 

Cheltuielile pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou pe perioada de gestiune au 

constituit 1419,6 mii lei, fiind aprobate pe an în buget 1468,5 mii lei 

La compartimentul „Datoria de stat” pentru anul 2017 au fost  prevăzute mijloace financiare în sumă de 

1965,7 mii lei, inclusiv pentru deservirea datoriei de stat interne 465,9 mii lei şi pentru deservirea datoriei de stat 

externe 1500,0 mii lei. În anul 2017 au fost achitate în total 1804,8 mii lei inclusiv şi pentru creditul din Slovenia 

1398,8 mii lei. 

Cheltuielile bugetului raional în cadrul grupelor funcţionale principale 

Executivul şi serviciile de suport 

În bugetul raional pentru anul 2017 la grupa dată au fost aprobate alocaţii în sumă de 10171,0 mii lei. Pe 

perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7812,4 mii lei sau la nivel de 77 % din suma anuală 

aprobată. 

Autorităţi legislative şi executive 

Pentru autorităţi legislative şi executive au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 2841,0 mii lei real 

la situaţia din 31 decembrie  au fost executate 2477,8 mii lei. 

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 1853,1 mii lei, ceea ce constituie 65 la sută din suma de 

cheltuieli. Conform raportului anual de execuţie a planului de finanţare, cheltuielile de casă la situaţia din 31 

decembrie constituie 1835,4 mii lei. 

Pentru bunuri şi servicii au fost planificate alocaţii în sumă de 583,8 mii lei inclusiv: 

     - pentru servicii energetice şi comunale 12,9 mii lei 

     - pentru servicii informaţionale şi de telecomunicaţii 117,3 mii lei 

      - pentru servicii de reparaţii curente 4,7 mii lei 

     - pentru alte cheltuieli curente 195 mii lei. 

Pe perioada de gestiune cheltuielile de casă alcătuiesc 273,1 mii lei . 

Pentru procurarea utilajelor au fost aprobate pe an 79,3 mii lei, real cheltuielile au constituit 74,7 mii lei. 

Servicii de suport pentru executarea guvernării  

La compartimentul dat au fost prevăzute în buget mijloace în sumă de 5533,2 mii lei. La situaţia din 31 

decembrie au fost efectuate cheltuieli în sumă de 4058,3 mii lei. 

Din suma totală cheltuielile de personal constituie 671,0 mii lei sau 16,5 % din volumul de cheltuieli. Pentru 

bunuri şi servicii au fost planificate pe alocaţii în sumă de 1968,7 mii lei, real cheltuielile au însumat  924,6 mii lei. 

Din suma totală a serviciilor, serviciile energetice şi comunale alcătuiesc 590,6 mii lei fiind executate la 

situaţia din 31 decembrie 585,3 mii lei. 

Pentru alte cheltuieli au fost aprobate 360,2 mii lei fiind utilizate la 31 decembrie 246,5 mii lei. 

Pentru reparaţia capitală a clădirii au fost preconizate 1283,2 mii lei. Pe parcursul anului au fost efectuate 

lucrări în sumă de 1043,6 mii lei. 

Pentru inventar de producere şi gospodăresc au fost planificate alocaţii în sumă de 78,4 mii lei, real 

cheltuielile au constituit 78,3 mii lei. 

Pentru combustibil, carburanţi şi lubrifianţi au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 225,0 mii lei, au 

fost efectuate cheltuieli în sumă de 224,9 mii lei. 

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal   

Pentru compartimentul dat sunt planificate pe an alocaţii în sumă de 1308,2 mii lei. Pe anul 2017 au fost 

efectuate cheltuieli în sumă de 1276,3 mii lei. Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au constituit 1089,2 

mii lei sau 85 % din volumul total de cheltuieli. 

Pentru bunuri şi servicii au fost preconizate alocaţii  pe an în sumă de 73,3 mii lei. La situaţia din 31 

decembrie au fost valorificate 64,2 mii lei. 

Pentru procurarea utilajului au fost preconizate 39,5 mii lei, fiind executate pe perioada de gestiune 39,5 mii 

lei. 

Pentru combustibil pe anul 2017 s-au utilizat 16,7 mii lei din 24,8 mii lei prevăzuți pe an. 

Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou au fost procurate în sumă de 34,5 mii lei din 37,9 mii lei 

prevăzute pe an. 

Servicii de suport în domeniul apărării naţionale  

La compartimentul  „Apărarea Naţională” sînt aprobate alocaţii în sumă de 420,0 mii lei real la situaţia din 

31 decembrie s-au executat 415,3 mii lei sau 99 %.   Din suma totală a cheltuielilor 29 % sau 122,5 mii lei sînt 

cheltuieli pentru retribuirea muncii, fiind executate pe perioada de gestiune 119,3  mii lei. Pentru serviciile 



comunale şi informaţionale sînt prevăzute 106,7 mii lei sau 25 la sută din bugetul instituţiei. Cheltuielile pe 

compartimentul menţionat pe an constituie 106,5 mii lei. 

 

Servicii în domeniul economiei  

În Bugetul raional pe anul 2017 la grupa funcţională menţionată au fost aprobate mijloace financiare – 

8129,1 mii lei inclusiv:     

 127,3 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru 

 1185,9 mii lei pentru întreţinerea  Direcția economie, construcții și politici investiționale 

 6785,9 mii lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor. 

Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7298,2 mii lei sau 90 % din suma anuală 

inclusiv: 

 127,0 mii lei pentru întreţinerea serviciului relaţii financiare şi cadastru 

 1000,0 mii lei pentru întreţinerea  Direcția economie, construcții și politici investiționale 

 6183,2 mii lei pentru reparaţie şi întreţinerea drumurilor. 

Sănătatea publică şi serviciile medicale  

Pentru servicii de sănătate publică pe anul 2017 pentru asigurarea cu medicamente a unor categorii de 

bolnavi, care sînt stipulaţi în Programul naţional în mărime de 50 la sută şi pentru  îmbunătăţirea bazei tehnico-

materiale a instituţiilor medico-sanitare publice au fost  prevăzute  alocaţii din bugetul raional în sumă de 1130,0 mii 

lei. Pe perioada de gestiune au fost efectuate cheltuieli în sumă de 913,1 mii lei sau 80,1 % din suma anuală 

planificată. 

Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă  

Politica promovată în domeniul cheltuielilor publice în domeniul culturii a fost orientată spre asigurarea 

activităţii instituţiilor din cultură, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional. 

Pentru grupa dată pentru anul 2017 au fost planificate  mijloace în sumă de 9659,9 mii lei inclusiv: 

 3713,0  mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică 

 598,0 mii lei pentru servicii de tineret 

 4860,3 mii lei pentru servicii în domeniul culturii 

 488,6 mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură 

Pe anul 2017 la compartimentele menţionate au fost efectuate cheltuieli totale în sumă de 7633,9 mii lei 

inclusiv: 

 2773,7 mii lei pentru servicii de sport şi cultură fizică 

 574,6  mii lei pentru servicii de tineret 

 3797,7  mii lei pentru servicii în domeniul culturii 

 487,7  mii lei pentru întreţinerea secţiei cultură 

        Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 655,6 mii lei. Totodată la programul dat au rămas 

nevalorificate 2026,0 mii lei. 

      La programul menţionat s-a finanţat activitatea curentă a Bibliotecii publice raionale,  Școlii sportive,  Casei de 

cultură  şi a 9 colective populare. Numărul mediu efectiv de angajaţi din instituţiile de cultură finanţaţi din bugetul 

raional a constituit 102 unităţi. 

Învăţămînt  

Obiectivul  general în domeniul învăţămîntului este dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a finanţelor 

publice pentru serviciile educaţionale. 

Pentru ramura dată au fost aprobate în bugetul raional mijloace financiare  în sumă de 128162,1  mii lei, ceea 

ce constituie 72 la sută din volumul bugetului raional. 

Ţinînd cont de structura sectorială a cheltuielilor bugetul rămîne orientat în domeniul social. Pentru 

învăţămînt în anul 2017 s-au utilizat 123693,3 mii lei sau 97% din volumul total al cheltuielilor bugetului raional. La 

această grupă nu s-au valorificat 4468,8 mii lei. Cele mai esenţiale se atestă la următoarele instituţii: 

 Licee şi gimnazii                                   3277,0 mii lei; 

 Educaţia timpurie                                    135,5 mii lei; 

 Învăţămînt extraşcolar                           897,5 mii lei; 

 Aparatul  Direcţiei învăţămînt                 83,2 mii lei; 

În legătură cu prelungirea implementării reformei descentralizării financiare, finanţarea instituţiilor de 

învăţămînt se efectuează prin transferuri cu destinaţie specială de la Bugetul de stat. Prin urmare, în anul 2017 au 

fost transferate mijloace în volum de 111913,9 mii lei, fiind executate 108921,1 mii lei sau la nivel de 97 la sută din 

prevederi. 

Pentru educaţie timpurie şi învăţămînt primar sînt prevăzute 769,2 mii lei, cheltuielile de casa pe perioada de 

gestiune au constituit 633,7 mii lei. 

Pentru învăţămîntul gimnazial au fost aprobate în buget 49440,3 mii lei. Cheltuielile de casă pe perioada de 

gestiune constituie 47425,9 mii lei sau 96 % faţă de suma anuală. 

Pentru întreţinerea învăţămîntului liceal sînt preconizate alocaţii în sumă de 66888,1 mii lei, s-au valorificat 

pe an 65625,4 mii lei. 

Pentru învăţămîntul nedefinit după nivel sînt preconizate 7435,3 mii lei fiind utilizate pe an  6537,8 mii lei. 

Pentru serviciile afiliate învăţămîntului, cheltuielile aprobate în buget constituie 1855,7 mii lei, real au fost 

executate pe perioada de gestiune 1750,1 mii lei. 



Analiza cheltuielilor sub aspect economic se reflectă în anexa nr. 2 la prezenta decizie. 

Protecţie socială  

O cotă semnificativă  în capitolul de cheltuieli a bugetului raional o deţine cheltuielile pentru protecţia socială 

a păturilor socialmente vulnerabile. Astfel în buget pentru anul 2017 sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 

18001,7 mii lei inclusiv pentru: 

 Protecţie în caz de incapacitate de muncă 8543,5 mii lei 

 Protecţia familiei şi a copilului  3106,6  mii lei 

 Protecţia în domeniul asigurării cu locuinţe 205,0 mii lei 

 Protecţie împotriva excluziunii sociale 2742,7 mii lei 

 Alte servicii în domeniul protecţiei sociale 876,2 mii lei 

 Alte servicii de protecţie 2527,8 

Pe perioada de gestiune s-au valorificat 16176,6 mii lei inclusiv: 

 Protecţie în caz de incapacitate de muncă 7412,8 mii lei 

 Protecţia familiei şi a copilului 3153,4  mii lei 

 Protecţia în domeniul asigurării cu locuinţe 205,0 mii lei 

 Protecţie împotriva excluziunii sociale 2732,0 mii lei 

 Alte servicii în domeniul protecţiei sociale  727,1 mii lei 

 Alte servicii de protecţie 1764,2 

 Comparativ cu anul 2016, cheltuielile efectuate sînt în descreştere cu 587,2 mii lei.  La situaţia din 31 

decembrie 2017 numărul mediu realizat al unităţilor de state încadrate în instituţiile sociale a constituit 142 unităţi 

sau mai puţin cu 19 unităţi faţă de  cele prevăzute. 

       Pentru salarizarea angajaţilor în total au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 7369,9 mii lei, executarea cărora a 

constituit 6684,8 mii lei sau 90,1 la sută. 

      În bugetul raional pe anul 2017 au fost prevăzute mijloace financiare pentru plăţile cu destinaţie specială în 

volum de 5746,1 mii lei, care la situaţia din 31 decembrie 2017 au fost executate în volum de 5080,9 mii lei sau cu 

665,2 mii lei mai puţin din cauza micşorării numărului de beneficiari. 

Plăţile cu destinaţie specială au fost îndreptate pentru: 

 Compensaţia cheltuielilor pentru călătoria în transport comun urban, suburban şi interurban și a 

persoanelor cu dezabilități 1886,6 mii lei; 

 Plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi sau cei aflaţi sub tutelă 1244,2 mii lei; 

 Susţinerea tinerilor specialişti întru compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinţelor, 

compensarea unor tipuri de resurse energetice, precum şi achitarea indemnizaţiilor unice 496,8 mii lei. 

Cheltuielile precizate ale Fondului republican de susţinere a populaţiei pe anul 2017 au constituit suma de 

2574,1 mii lei prin care s-au acordat ajutoare materiale păturilor de populaţie socialmente vulnerabile. 

În anul 2017, în bugetul raional la programul „Prestări sociale” au fost efectuate cheltuieli în sumă de 7185,5 

mii lei. 

Pentru anul 2017 conform Deciziei Consiliului raional nr. 4/10 din 25 noiembrie  „Cu privire la aprobarea 

bugetului raional” au fost aprobate pentru Fondul de rezervă a CR mijloace financiare în sumă de 500,0 mii lei.   

Pe parcursul anului 2017 prin deciziile CR au fost alocate mijloace financiare în sumă de 459,6 mii lei 

inclusiv: 

 188,0 mii lei pentru acordarea ajutoarelor financiare unice persoanelor din familii socialmente 

vulnerabile; 

 50,0 mii lei pentru reparația apeductului Micăuți –Strășeni; 

 30,0 mii lei procurarea unui sistem de înștiințare pentru Serviciului Situaţii excepţionale; 

 30,0 mii lei pentru procurarea unui dulap de reglare a gazoductului din s. Micleușeni; 

 25,0 mii lei pentru lucrări de schimbare a rețelei electrice exterioare IMSP CS Sireți; 

 20,0 mii lei procurarea unei pompe pentru pomparea apei din fîntîna arteziană s. Gălești; 

 31,6 mii lei reparația Casei de cultură Strășeni; 

 50,0 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de curățire a canalului din regiunea Aleea Plopilor; 

 10,0 mii lei pentru pregătirea către controlul complex al stării protecției civile; 

 45,0 mii lei lichidarea incendiului la gunoiștea din or. Strășeni; 

 5,0 mii lei acordarea primului ajutor persoanelor socialmente vulnerabile; 

 5,0 mii lei pentru reglarea numerică a vulpilor. 

Soldul Fondului de rezervă neutilizat în anul 2017 constituie 10,4 mii lei. 

 

 

 

Șef al Direcției finanțe                             Vera   MANOLI 



Nota informativă 

 la proiectul de decizie a  Consiliului raional Strășeni 

„Cu privire la executarea bugetului raional pe anul  2017” 

 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului 

 

      Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia finanţe ca urmare a 

respectării prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014 şi Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003. 

Scopul elaborării proiectului de decizie a fost de a informa Consiliul raional 

despre rezultatul executării bugetului raional pe anul 2017 şi factorii care au 

influenţat la nevalorificarea mijloacelor planificate şi  de a asigura transparenţa în 

gestionarea eficientă a finanţelor publice de către executorii de buget. 

Prin urmare, în vederea asigurării de către executorii de buget a unui 

management eficient se propune examinarea şi aprobarea proiectului de decizie 

„Cu privire la executarea bugetului raional pe anul  2017” . 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului de decizie 

 

Proiectul deciziei „Cu privire la executarea bugetului raional pe anul  2017” 

conţine 3 anexe care oglindesc indicatorii principali atît la partea de venituri şi  

cheltuieli planificate şi executate, cît şi Raportul privind executarea bugetului 

raional pe  anul  2017 la total, conform clasificaţiei economice şi pe domenii. 

 

III.  Fundamentarea economico-financiară 

 

          Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

 

IV. Consultarea publică a proiectului 
 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul ”Transparența decizională”, 

secţiunea „Consultări publice ale proiectelor.” 

 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi se propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

 

Şef al Direcţiei finanţe,                                                Manoli Vera 

 


