
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                     DECIZIE nr. 7/
                                              din     noiembrie  2021   

                                                                                                        Proiect
Cu privire la corelarea
bugetului raional pentru anul 2021

       În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 al Legii
nr.  397/2003  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, art. 55 alin. (1) din Legea finanțelor publice și responsabilitățile bugetar
fiscale nr. 181/2014, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă modificările şi completările în Decizia Consiliului raional nr. 7/12
din 27 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021”,
după cum urmează:

- în punctul 1 cifra „263090,4” se substituie cu cifra „266129,8”;
- punctul 2, anexa nr. 1 va avea următorul cuprins (se anexează);
- punctul 3, anexa nr. 2 va avea următorul cuprins (se anexează);
- punctul 4, anexa nr. 3 va avea următorul cuprins (se anexează).

     2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful
Direcţiei finanţe.
     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (P. Tamaciuc).
     4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                   

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

VIZAT:
Serviciul juridic                                                        
Direcţia finanţe                                                         



                                                                                                                                         Modificată
prin  Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                                               nr.  7/   din    noiembrie 2021        
                                                                                                        

        Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 7/12 din 27 noiembrie 2020

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional
pentru anul 2021

Denumirea
Suma, mii lei

I. Venituri, total inclusiv: 266129,8
Transferuri de la bugetul de stat 251078,6
II. Cheltuieli, total 266129,8
II.1. Cheltuieli total 266129,8
II.2. Active nefinanciare, total -
III. Sold bugetar -
IV. Sursele de Finanţare, total inclusiv: 266129,8
Resurse generale 8071,2
Resurse colectate 6980,0
Transferuri de la bugetul de stat 251078,6



          
                     Modificată

prin  Decizia Consiliului raional Strășeni
                                                                                                         nr. 7/   din  noiembrie  2021     

                                                                                                        
        Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Strășeni
 nr. 7/12 din 27 noiembrie 2020

VENITURILE BUGETULUI RAIONAL PENTRU ANUL 2021

Denumirea         Cod
Eco (k6)

Suma,
mii lei

I. Impozite pe venit 
1.1 Impozit pe venitul persoanelor fizice 111110, 111121,

111130, 111125
6495,0

II. Alte taxe pentru mărfuri şi servicii
2.1 Taxa pentru apă 114611 135,0
2.2 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 1434,7

III. Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către
instituţiile bugetare

3.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 5224,1

3.2 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 1211,9

IV. Donații voluntare pentru cheltuieli curente
4.1.Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru 
instituțiile bugetare

144114 429,0

V. Amenzi pentru încălcarea traficului rutier 
4.1 Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de 
nivelul II

143120 6,5

VI. Taxe şi plăţi administrative
6.1 Taxa la cumpărarea valutei de către persoanele fizice în casele de 
schimb valutar

142245 115,0

VENITURI ÎN TOTAL 15051,2
VII. TRANSFERURI 251078,6

7.1 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de 
stat şi bugetele locale de nivelul II

191131 37949,6

7.2 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetele de 
stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţămîntul preşcolar, 
primar, secundar general, special şi complimentar (extraşcolar)

191111 178711,9

7.3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de 
stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive

191113 2962,2

7.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de 
stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa socială

191112 8025,1

7.5 Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei 191310 2736,1
7.6 Transferuri cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor 191116 12385,2

7.7 Transferuri cu destinație specială pentru dotarea instituțiilor de 
învățămînt

191120 4089,0

7.8 Transferuri curente primite cu destinație generală din Fondul de 
compensare

191132 4219,5

TOTAL GENERAL VENITURI 266129,8



                     Modificată
prin  Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                         nr. 7/    din   noiembrie 2021        
                                                                                                        

 Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                            nr. 7/12 din 27 noiembrie 2020

Resursele și cheltuielile  Bugetului raional conform clasificației
funcţionale și programe pentru anul 2021

Denumirea Cod
      Suma,   mii 
lei

Cheltuieli recurente, în total  266129,8

cheltuieli de personal, în total  151977,8

Investiții capitale, în total - -

Grupa principală 1  16460,2

Resurse, total - 16460,2

Resurse generale 1 16350,2

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 110,0

Cheltuieli, total - 16460,2

Exercitarea guvernării 0301 4465,8

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 9988,4

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1506,0

Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 500,0

Grupa principală 2  865,8

Resurse, total - 865,8

Resurse generale 1 865,8

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -

Cheltuieli, total - 865,8

Servicii de suport în domeniul apărării  naționale 3104 865,8

Grupa principală 4  15839,2

Resurse, total - 15839,2

Resurse generale 1 15839,2



Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -

Cheltuieli, total - 15839,2

Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 2212,7

Servicii transport şi gospodăria drumurilor 6401 1241,3

Dezvoltarea drumurilor 6402 12385,2

Grupa principală 6  -

Resurse, total - -

Resurse generale 1 -

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -

Cheltuieli, total - -

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 -

Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 -

Grupa principală 7  600,0

Resurse, total - 600,0

Resurse generale 1 600,0

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 -

Cheltuieli, total - 600,0

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 300,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul 
ocrotirii sănătății 8019 300,0

Grupa principală 8  12710,0

Resurse, total - 12710,0

Resurse generale 1 12627,0

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 83,0

Cheltuieli, total - 12710,0

Politici şi management în domeniul culturii 8501 669,7

Dezvoltarea culturii 8502 6224,9

Sport 8602 3462,2

Tineret 8603 2353,2



Grupa principală 9  194326,1

Resurse, total - 194326,1

Resurse generale 1 188383,1

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 5943,0

Cheltuieli, total - 194326,1

Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 2798,0

Educație timpurie 8802 21104,0

Învățămînt gimnazial 8804 61309,2

Învățămînt liceal 8806 98047,6

Servicii generale în educaţie 8813 5190,9

Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 5656,4

Curriculum 8815 220,0

Grupa principală 10  25328,5

Resurse, total - 25328,5

Resurse generale 1 24599,5

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 729,0

Cheltuieli, total - 25328,5

Politici şi management în domeniul protecției sociale 9001 2300,9

Protecţie a persoanelor în etate 9004 3934,2

Protecţie a familiei şi copilului 9006 6048,3

Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 8552,2

Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 423,0

Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 4069,9



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei ”Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021” a fost elaborat în
baza  art. 24 al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, prevederilor art. 55 alin. (5) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale
nr. 181/2014 care prevăd că, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării Legii bugetului de
stat modificată pe anul respectiv autoritatea reprezentativă și deliberativă aduce bugetul aprobat în
concordanță cu prevederile legii menționate.
Finalitățile  urmărite  prin adoptarea actului  respectiv constau în respectarea actelor  normative în
vigoare. Modificările au fost propuse în legătură cu precizarea sumelor transferurilor de la bugetul
de stat către bugetul raional pentru anul 2021. 
Factorii  de  bază care  au  determinat  modificările  operate  la  bugetul  raional  pe  anul  2021 sunt
majorarea transferurilor cu destinație specială pentru învățământ.
Comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2021, se estimează o creștere cu 3039,4 mii lei, inclusiv
transferuri de la bugetul de stat 3039,4  mii lei.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei ”Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021” prevede ajustarea
indicatorilor  generali  atît  la partea de venituri,  cît  și cheltuieli  în legătură cu modificarea Legii
bugetului de stat pentru anul 2021 care prevede majorarea transferurilor cu 3039,4 mii lei pentru
procurarea utilajului în cadrul proiectului ”Reforma învățământului în Moldova.” 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie va majora bugetul raional cu mijloace financiare în volum de
3039,4 mii lei.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În  baza  celor  expuse  și  în  conformitate  cu  art.  32  din  Legea  nr.100/2017  cu  privire  la  actele
normative proiectul deciziei ”Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”, proiectul a
fost avizat de către Serviciul juridic, Direcția finanțe, secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul  deciziei  este plasat  pe pagina web oficială  a Consiliului  raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art.  37 din  Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative,  proiectul a fost expus
expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei
este  în  concordanță  cu  Legea  nr.  397/2003  privind  finanțele  publice  locale  și  Legii  finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. Structura și conținutul actului corespund
normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șeful Direcției finanțe                                                                     
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