
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

                                                           DECIZIE nr. 
                                                 din 30 septembrie  2022  

                                                                                                        Proiect
Cu privire la corelarea bugetului 
raional pentru anul 2022

       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. 8/13
din  17  decembrie  2021  „Cu  privire  la  aprobarea  bugetului  raional  pentru  anul
2022”, după cum urmează:

- în punctul 1 cifra „270371,6” se substituie cu cifra „288365,2”;
- 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 şefa
Secţiei finanţe (V. Schirliu).
     3.  Se  desemnează  responsabil  de  controlul  asupra  executării  prevederilor
prezentei decizii preşedintele raionului (V. Jardan).
     4.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                   

Contrasemnat:
Secretara interimară 
a Consiliului raional,                                                               Nina  RUSU

VIZAT:
Serviciul juridic                                                      
Secţia finanţe                                                         



                                                                                                                                         Modificată
prin  Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                                            nr. 4 /   din  30  septembrie 2022        
                                                                                                        

        Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Strășeni

nr. 8/13 din 17 decembrie 2021

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional
pentru anul 2022

Denumirea
Suma, mii lei

I. Venituri, total inclusiv: 288365,2
Transferuri de la bugetul de stat 273643,2
II. Cheltuieli, total 288365,2
II.1. Cheltuieli total 288365,2
II.2. Active nefinanciare, total -
III. Sold bugetar -
IV. Sursele de Finanţare, total inclusiv: 288365,2
Resurse generale 7695
Resurse colectate 7027
Transferuri de la bugetul de stat 273643,2



          
                     Modificată

prin  Decizia Consiliului raional Strășeni
                                                                                                       nr. 4/      din  30  septembrie  2022     
                                                                                                        

        Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional Strășeni

 nr. 8/13 din 17 decembrie  2021

VENITURILE BUGETULUI RAIONAL PENTRU ANUL 2022

Denumirea         Cod
Eco (k6)

Suma,
mii lei

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

111130, 111125
6965,0

II. Alte taxe pentru mărfuri şi servicii
2.1 Taxa pentru apă 114611 220,0
2.2 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 500,0

III. Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către
instituţiile bugetare

3.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 5239,1

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 466,0

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

143120 10,0

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

142245 110,0

VENITURI ÎN TOTAL 14722,0
VII. TRANSFERURI 273643,2

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

191131 34864,4

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

191111 201041,4

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

191113 3279,6

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

191112 9881,1

7.5 Transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei 191310 7350,9
7.6 Transferuri cu destinaţie specială pentru infrastructura drumurilor 191116 12010,8

7.7 Transferuri cu destinație specială pentru dotarea instituțiilor de 
învățămînt

191120 0

7.8 Transferuri curente primite cu destinație generală din Fondul de 
compensare

191132 5215,0

TOTAL GENERAL VENITURI 288365,2
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