
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                 Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ   

DECIZIE nr.5/ 

 din  21 decembrie 2017  

                                                                              Proiect 
Cu privire la aprobarea  
Regulamentelor privind gestionarea 
veniturilor colectate  
 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare,  art. 43 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar fiscal nr. 
181 din 25 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota 
informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 
1.  Se aprobă Regulamentele cu privire la gestionarea veniturilor colectate ale 

direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, instituţiilor publice finanţate de 

la buget, după cum urmează: 

- Aparatul preşedintelui, conform anexei nr. 1; 

- Serviciul arhivă, conform anexei nr. 2; 

- Direcţia învăţămînt, conform anexei nr. 3; 

- Direcţia asistenţa socială şi protecţia familiei, conform anexei nr. 4; 

- Biblioteca Publică Raională “M. Sadoveanu”, conform anexei nr. 5; 

-  Casa Raională de Cultură, conform anexei nr. 6; 

- Gimnaziul “M. Viteazul”, conform anexei nr. 7; 

- Liceul Teoretic “I. Inculeţ”, conform anexei nr. 8; 

- Centrul de zi “Bunvolentia”, conform anexei nr. 9. 

2. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 19/3 din 12 aprilie 2005 „Cu privire 

la aprobarea Regulamentelor privind gestionarea mijloacelor speciale.” 

2. Se pune în sarcina şefilor direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului 

raional, instituţiilor publice  gestionarea veniturilor  colectate în baza Regulamentelor 

aprobate. 

3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

Direcției finanțe ( V. Manoli). 

 
Preşedinte al şedinţei,                                                      
 
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU 
 
VIZAT: 
Serviciul juridic                   Ion Malic 
Direcția finanțe                     V. Manoli 



                                                                         
                                                                                                              Anexa nr. 1 

                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                               nr. 5 /4     din  21  decembrie 2017 

 
 

Regulamentul 
cu privire la gestionarea veniturilor colectate ale 

                                                          Aparatului preşedintelui raionului 
                                    

        Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii  finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24 

decembrie 2015 ”Cu privire la aprobarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și 
modificarea bugetului nr. 209 din 24 decembrie 2015.  
 

                      I. Clasificarea și monitorizarea veniturilor colectate 
1. Pentru planificarea și monitorizarea, veniturilor colectate se clasifică pe categorii și 

tipuri, care reprezintă grupuri omogene. Lista categoriilor și tipurilor de venituri colectate  

se prezintă în anexă la prezentul Regulament. 

2. Monitorizarea veniturilor și cheltuielilor pe categorii de venituri colectate se efectuează 

prin conturi trezoriale. 

3. Monitorizarea veniturilor și cheltuielilor pe tipuri de venituri colectate se efectuează de 

către instituția publică de sine stătător. 

 

         II. Planificarea veniturilor colectate 

4. Estimările de venituri și cheltuieli se includ în devizul de cheltuieli și planurile de 

finanțare, întocmite de către contabilitatea Aparatului președintelui raionului, în baza 

formularelor stabilite de Ministerul Finanțelor. 

5. În partea de venituri a devizului de cheltuieli se includ doar veniturile care se estimează 

să fie obținute pe parcursul anului pentru serviciile cu plată prestate de către Aparatului 

președintelui. 

6.  În partea de cheltuieli se includ cheltuielile aferente activității Aparatului preşedintelui 

pentru serviciile cu plată prestate de către Aparatului preşedintelui. 

7. Suma totală de cheltuieli nu poate depăși veniturile încasate pe parcursul anului, cu 

excepția cazurilor, cînd în baza dispozițiilor legale, instituția publică este autorizată de a 

utiliza soldurilor disponibile în cont, la începutul anului. 

8. În cazul cînd veniturilor depășesc cheltuielile ca urmare a faptului, că veniturile care se  

preconizează să fie încaste pe parcursul anului sunt destinate  (autorizate prin acte 

normative)  pentru a fi utilizate și în anul bugetar următor, această depășire se reflectă în 

devizul de cheltuieli ca sold la sfîrșitul perioadei. 

 
                       III. Executarea veniturilor colectate 
9.  Achitarea  de către persoanele fizice, persoanele juridice, a taxei pentru serviciile 

prestate de către Aparatului preşedintelui se efectuează prin sistemul bancar. 

10. Veniturile colectate se efectuează în conformitate cu Normele metodologice privind 

executarea bugetului de stat și bugetului raional prin sistemul trezorial al Ministerului 

Finanțelor. 

11.  Se deschide contul trezorial pentru Aparatului președintelui raionului. 



                                                                         
12.  În caz, dacă pînă la începutul anului bugetar devizelor de cheltuieli și planurile de  

finanțare n-au fost aprobate în modul stabilit, la contul trezorial ale Aparatului 

președintelui se efectuează numai operațiuni de încasare a veniturilor. 

13.  Veniturile încasate pe parcursul anului,  suplimentar la sumele prevăzute în devizul de 

cheltuieli și planurile de  finanțare, pot fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, 

a modificărilor respective la devizul de cheltuieli și planurile de finanțare. 

 

                 IV. Utilizarea veniturilor colectate 

14.  Sumele acumulate la contul veniturilor colectate ale Aparatului președintelui  vor fi 

utilizate pentru:  procurarea mărfurilor de uz gospodăresc , procurarea utilajului, reparaţii 

curente, alte cheltuieli.  

15. Se interzice dezafectarea de resurse financiare în alte scopuri decît cele ce au tangență cu 

prestarea serviciilor date. 

 

                 V. Dispoziții finale și tranzitorii 

     16. Evidența contabilă a veniturilor colectate se organizează în conformitate cu   Legea 

contabilității, instrucțiunile cu privire la evidența contabilă de către contabilitatea 

Aparatului președintelui raionului, precum și cu prevederile prezentului Regulament. 
 
 

                        Indicatorul și tarifele serviciilor prestate contra plată 

                                                de către Aparatului președintelui raionului 
 

Nr. crt. Denumirea serviciului Unit. de măs. Baza de calculare a 
tarifelor 

1. Darea în locaţiune a patrimoniului 
public 

m2/lună Conform cuantumului 
stabilit de legea bugetară 
anuală 

2. Venituri aferente procesului de 
privatizare 

10 lei Eliberarea extrasului din 
Hotărîre 

 
                                                                                    

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 



                                                                         
                                                                                                       

                                                                                         Anexa nr. 2 

                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                                                nr. 5/4   din  21 decembrie 2017 

 

Regulamentul 
cu privire la gestionarea veniturilor colectate ale 

Serviciului arhivă 
 

        Prezentul Regulament este aprobat întru executarea Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,  Hotărîrea Guvernului al Republicii 
Moldov nr. 339 din 23 martie 2005,  Ordinului Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii 

Moldova nr. 42 din  07 aprilie 2005 ”Privind Indicatorul de prețuri la serviciile cu plata prestate 

de către arhivele de stat ale Republicii și stabilește modul de gestionare a venitorilor colectate 
ale Serviciului arhivă”, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24 decembrie 2015”Cu 

privire la aprobarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului. 
 

                      I Clasificarea și monitorizarea veniturilor colectate 
1. Pentru planificarea și monitorizarea, veniturilor colectate se clasifică pe categorii și tipuri, 

care reprezintă grupuri omogene. Lista categoriilor și tipurilor de venituri colectate  se 
prezintă în anexă la prezentul Regulament. 
1. Monitorizarea veniturilor și cheltuielilor pe categorii de venituri colectate se efectuează 

prin conturi trezoriale. 

2. Monitorizarea veniturilor și cheltuielilor pe tipuri de venituri colectate se efectuează de 

către instituția publică de sine stătător. 

 

         II      Planificarea veniturilor colectate 

3. Estimarea veniturilor și cheltuielilor din veniturile colectate se efectuează în conformitate 

cu „Indicatorul de prețuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat ale 

Republicii Moldova”. 

4. Estimările de venituri și cheltuieli se includ în devizul de cheltuieli și planurile de 

finanțare, întocmite de către contabilitatea Aparatului președintelui raionului, în baza 

formularelor stabilite de Ministerul Finanțelor. 

5. În partea de venituri a devizului de cheltuieli se includ doar veniturile care se estimează 

să fie obținute pe parcursul anului pentru serviciile cu plată prestate de către Serviciul 

arhivă. 

6. În partea de cheltuieli se includ cheltuielile aferente activității legate de prestarea 

serviciilor, efectuarea lucrărilor sau altor activități pentru serviciile cu plată prestate de 

către Serviciul arhivă. 

7. Suma totală de cheltuieli de venituri colectate nu poate depăși veniturilor preconizate a fi 

încasate pe parcursul anului, cu excepția cazurilor, cînd în baza dispozițiilor legale, 

instituția publică este autorizată de a utiliza soldurilor disponibile în cont, la începutul 

anului. 

8. În cazul cînd veniturilor depășesc cheltuielile ca urmare a faptului, că veniturile care se  

preconizează să fie încasate pe parcursul anului sunt destinate  (autorizate prin acte 

normative)  pentru a fi utilizate și în anul bugetar următor, această depășire se reflectă în 

devizul de cheltuieli ca sold la sfîrșitul perioadei. 

 



                                                                         

                
                       III. Executarea veniturilor colectate 
9.  Achitarea  de către persoanele fizice, persoanele juridice, a taxei pentru serviciile 

prestate de către Serviciul arhivă se efectuează prin sistemul bancar. 

10. Veniturile colectate se efectuează în conformitate cu Normele metodologice privind 

executarea bugetului de stat și bugetului raional prin sistemul trezorial al Ministerului 

Finanțelor. 

11.  Se deschide contul trezorial pentru Serviciul arhivă al Aparatului președintelui raionului. 

12.  În caz, dacă pînă la începutul anului bugetar devizelor de cheltuieli și planurile de  

finanțare n-au fost aprobate în modul stabilit, la contul trezorial ale Serviciului arhivă se 

efectuează numai operațiuni de încasare a veniturilor. 

13.  Veniturile încasate pe parcursul anului,  suplimentar la sumele prevăzute în devizul de 

cheltuieli și planurile de  finanțare, pot fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, 

a modificărilor respective la devizul de cheltuieli și planurile de finanțare. 

 

                 IV. Utilizarea veniturilor colectate 

14.  Sumele acumulate la contul veniturilor colectate ale Serviciului arhivă vor fi utilizate 

pentru: confecționarea utilajului pentru depozitele și oficiul arhivei, procurarea 

materialelor, dischetelor, discurilor, ațe  pentru legarea dosarelor, clei, mape pentru hîrtie, 

încărcarea cartușelor la imprimantă, hîrtie pentru imprimantă, precum și altor mărfuri de 

birotică necesare prestării serviciilor date, spor la salariu pentru condiţii nocive, alte 

cheltuieli ce țin de specificul domeniului în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. 

15. Cheltuielile  de la veniturile colectate se vor efectua cu coordonarea în prealabil a 

preşedintelui raionului. 

16.  Se interzice dezafectarea de resurse financiare în alte scopuri decît cele ce au tangență cu 

prestarea serviciilor date. 

 

                 V. Dispoziții finale și tranzitorii 

     17. Evidența contabilă a veniturilor colectate se organizează în conformitate cu   Legea 

contabilității, instrucțiunile cu privire la evidența contabilă de către contabilitatea 

Aparatului președintelui raionului, precum și cu prevederile prezentului Regulament. 
 
 

                        Indicatorul și tarifele serviciilor prestate contra plată 
                                                de către Serviciul  arhivă 
 

Indicele 
serviciului 

Denumirea serviciului Unit. de măs. Nr. dosarelor     Total 

1.27 Coaserea dosarului 17,1 1 17,1 
1.28.1 Dactilografierea 

documentului 
4,2 1 4,2 

2.1.1 Selectarea conform 
inventarelor 

7,6 1 7,6 

2.1.2 Selectarea manuscriselor 
sec. XIX-XX 

1,29 1 1,29 

2.2.1 Depistarea documentelor 
lizibile 

10,7 1 10,7 

2.2.3 Greu descifrabile 64,2 - - 



                                                                         

2.8 Îndeplinirea solicitării 
tematice 

384,6 - - 

2.9.1 Date concrete la solicitare 42,80 1 42,80 
2.9.2 Solicitare fără date concrete 128,40 - - 
2.10.1 Eliberarea dosarelor 0,76 1 0,76 
2.10.4 Răsfoirea inventarelor 1,90 1 1,90 
2.11 Primirea dosarelor 1,21 1 1,21 
2.12.1.2 xerocopiile 1,3 1 1,3 
Total    88,86 
Spre 
achitare 

   88,86 

 
 
 
 

Codul  
categoriei  
și tipului 

                               
                            Denumirea tipului 

        1                                          2 

     001                        Categoria I Servicii cu plată 

      33     Veniturile arhivei de la: 
a) De la persoanele juridice și fizice  din țară și de peste hotare; 

b) Ordonarea documentelor expertiza valorii documentelor și crearea 

aparatului informativ-științific al acestora) în instituții, organizații și 

întreprinderii din Republica Moldova , indiferent de forma de 

proprietate și tipul de organizare juridică; 

c) Păstrarea depozitară a documentelor care nu fac parte din Fondul 

Arhivistic de Stat, inclusiv a dosarelor personalului scriptic; 

d) Microfilmarea și executarea copiilor documentelor din fondurile 

primite pentru păstrarea în instituțiile arhivistice de stat, în baza 

contractelor încheiate, executarea cererilor parvenite în adresa 

instituției arhivistică de stat de la persoanele juridice și fizice din 

țară și de peste hotarele ei, precum și de la cercetătorii din sălile de 

studiu ale arhivei; 

e) Executarea copiilor de pe documente; 

f) Acordarea consultațiilor instituțiilor comerciale în problemele  

lucrărilor de secretariat și de organizarea a activității arhivelor 

departamentale. 

                                                                                    

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

                                     



                                                                         

                                                                                                                                                             

                                                                                  Anexa nr.3 
                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                         nr. 5 / 4  din  21 decembrie   2017 
             

REGULAMENTUL 
cu privire la gestionarea venituri colectate ale Direcţiei învăţămînt 

I. Dispoziţii generale  

 

          1.    Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 
nr.436-XV privind administraţia publică locală,  Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 
22 februarie 2007 cu privire la venituri colectate ale instituţiilor 
subordonate Ministerului Educaţiei , art.43 al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţilor bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 ce  reglementează 
modul  de gestionare a venituri colectate în învăţămîntul preuniversitar finanţate 
din bugetul raional. 

          2.    În conformitate cu actele legislative,  Direcţia învăţămînt şi instituţiile 
educaţionale din subordine pot presta servicii cu plată pentru beneficiarii săi. 

          3.   Prezentul  Regulament stabileşte Nomenclatorul serviciilor   prestate, 
modul de acumulare/gestionare a veniturilor  încasate de la prestarea serviciilor . 

II. Nomenclatorul şi tarifele prestate contra plată 

 

nr.     Denumirea serviciilor  Unitatea de 
măsură 

Baza de calculare a tarifelor  

1. Darea în locaţiune a 
patrimoniului public  

m2/ lună Conform cuantumului stabilit 
de legea bugetară anuală 

2. Organizarea odihnei de 
vară a copiilor  

bilet/zi Conform costului orientativ 
pentru o zi în taberele de 
odihnă şi întremare a sănătăţii 
copiilor şi adolescenţilor, 
finanțată din bugetul de stat, 
temei Hotărîrea Guvernului 
nr.231 din 24 mai 2017 cu 
privire la organizarea odihnei 
de vară a copiilor şi 
adolescenţilor în sezonul 
estival 2017. 

                                    

                                      III. Formarea şi utilizarea veniturilor colectate 



                                                                         

          4. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor de la darea în 
locaţiune/arendă a bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt 
şi prestarea serviciilor de odihnă a copiilor în sezonul estival.   

          5. Veniturile se colectează în urma încasării pe contul trezorial al  Direcţiei 
învăţămînt a plăţilor obţinute din prestarea serviciilor. 

          6. Venituri colectate acumulate se includ în bugetele respective, se consideră 
venituri a instituţiei şi sînt direcţionate pentru cheltuielile aferente prestării 
serviciilor, executării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi, în conformitate cu 
principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor 
corespunzătoare. 

           7. Utilizarea venituri colectate se efectuează în conformitate cu devizul de 
cheltuieli aprobat în modul stabilit, conform actelor normative şi legislative în 
vigoare. 

           8. Utilizarea venituri colectate direct din casierie, fără depunerea prealabilă 
la contul trezorerial nu se admite.  

IV. Dispoziţii finale 

 

            9. Evidenţa contabilă a venituri colectate se organizează în conformitate cu 
Legea contabilităţii, Instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile 
publice, aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului 
Regulament. 

           10. Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării plăţilor şi tarifelor, 
precum respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina 
conducătorului  instituţiei publice / Direcţia învăţămînt/  care aprobă devizul de 
cheltuieli şi planurile de finanţare pe venituri colectate. 

                                                     
                                                                                      



                                                                                                         Anexa nr.4  
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 5/4    din   21 decembrie  2017 
 

REGULAMENT 

privind modul de formare și utilizare a veniturilor colectate  

de către Direcția asistență socială și protecție a familiei 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de 

către Direcția asistență socială și protecție a familiei (în continuare – 

Regulament) stabilește modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de 

către Direcția asistență socială și protecție a familiei (în continuare – Direcție) 

obținute din prestarea serviciilor contra plată, donații, etc. 

2. Direcția prestează servicii contra plată la solicitarea persoanelor fizice și juridice, 

în conformitate cu prevederile Deciziei consiliului raional nr. 3/9 din 25 august 

2017. 

3. Plata pentru serviciile prestate se efectuează conform tarifelor prevăzute în 

Hotărîrea Guvernului nr. 870 din 08.10.2017 „Cu privire la aprobarea 

Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de plasament și de 

reabilitare/recuperare prestate în cadrul instituțiilor sociale”. 

4. Procedura de solicitare și de acordare a serviciilor prestate contra plată de către 

Direcție se stabilește de prestator. 

 

II. FORMAREA ȘI UTILIZAREA VENITURILOR 

COLECTATE 

 

5. Veniturile se colectează în urma încasărilor pe contul trezorerial al Direcției a 

plăților obținute din urma următoarelor servicii: 

1) Prestarea serviciilor contra plată în Centrul de plasament pentru persoane 

vîrstnice și adulte din  cadrul Direcției; 

2) Încasarea plății de 75% din suma pensiei beneficiarilor conform prevederilor 

art.17 (1) al Legii nr. 156 din 14.10.1998 „Privind sistemul public de pensii”; 

3) Donații. 

6. Veniturile colectate se utilizează pentru: 

1) Retribuirea muncii personalului antrenat în prestarea serviciilor; 

2) Procurarea produselor alimentare, produselor igienice, ș.a.; 

3) Procurarea medicamentelor; 



4) Achitarea serviciilor curente (energie electrică, energie termică, apă, canalizare, 

ș.a); 

5) Achitarea cheltuielilor de transport. 

6) Alte cheltuieli pentru buna funcționare a Centrului de plasament pentru persoane 

vîrstnice și adulte. 

 

III. DISPOZIȚII FINALE 

 

7. Mijloacele financiare provenite în urma prestării serviciilor contra plată au 

destinație specială și nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în 

pct.6 din prezentul Regulament. Soldul neutilizat la finele anului rămîne 

disponibil pentru a fi utilizate anul următor. 

8. Planificarea și utilizarea veniturilor colectate se efectuează în modul stabilit de 

normele legale. 

9. Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării plăților și tarifelor, precum și 

respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina 

conducătorului instituției. 

10. Instituția prezintă Direcției finanțe rapoarte privind executarea veniturilor, 

potrivit formularelor și în termenele stabilite de Ministerul Finanțelor. 



                                                                         

                                                                                                                                                     

                                                                                                       
                                                                                      Anexa nr.5 

                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                            nr. 5/4    din  21 decembrie 2017 

 

REGULAMENTUL 
Privind modul de formare si informare a veniturilor colectate de către Biblioteca 

Publică Raională „M. Sadoveanu” 

1.Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii nr 286 din 16 noiembrie 
1994 cu privire la biblioteci si prevederilor articolului 43 alin (2) din Legea 
Finanțelor Publice si responsabilitățile bugetelor fiscale nr 181 din 25 iulie 
2014. 

2. Prezentul Regulament stabileşte nomenclatorul serviciilor  şi tarifele lor, 
precum şi gestionarea şi utilizarea veniturilor încasate de la prestarea 
serviciilor cu plată. 

 
2.Nomenclatorul  si tarifele serviciilor prestate contra plată 

 
N/crt         Denumire serviciilor Unit de 

măsură 
    Preț(lei) 

1. Abonament de înscriere: 

 Pentru adulţi de la 18 ani 

 

 

persoana 

 

 

2 lei 

 

2. Permis anual pentru adulți de la 18 ani anual 1 leu 

3. Accesarea INTERNET ora  

5 lei 

 

4. Copii xerox 

Format A4 text 

Format A4 imagine 

Format A3 

 

coala 

coala 

 

coala 

 
0,50 lei 

1.00 lei 

 

2 lei 

5. Imprimare 

Alb-negru 

 

coala 

 

0,50 lei 



                                                                         

Color coala 5 lei 

6.  

Lucrări de copertare 

 

coala 

 

15 lei 

    

 
 

 
 

3. Tarifele serviciilor cu plată 
 

3. Tarifele serviciilor plătite se aprobă de Consiliul Raional Străşeni şi se 
anexează la acest Regulament. 

4. În funcţie de necesitate tarifele pot fi modificate prin Decizia Consiliului 
raional Străşeni. 

5. Pensionarii şi copii pina la 18 ani sunt scutiţi de plata pentru înscriere şi 
permisul anual. 

 
4. Gestionarea veniturilor colectate din prestarea serviciilor cu plata 

 
6. Veniturile  obţinute din prestarea serviciilor plătite se depun la contabilitatea 

bibliotecii care urmează să le depună la contul trezorerial de venituri 
colectate. 

7. Gestionarea veniturilor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
8. Responsabili de depunerea mijloacelor la cont sunt şefii serviciului relaţii cu 

publicul,  filială de carte românească şi  serviciul bibliografic. 
 

5. Utilizarea veniturilor colectate 
 

9. Utilizarea veniturilor obţinute din prestarea serviciilor contra plata se face 
conform devizului de cheltuieli. 

10. Din veniturile obţinute se achiziţionează literatură, echipament tehnic, 
mărfuri de gospodărie, se plătesc servicii de telecomunicaţie (Internet) şi alte 
servicii, se organizează manifestări culturale. 

11. Cheltuielile  de la veniturile colectate se vor efectua cu coordonarea în 

prealabil a preşedintelui raionului. 

 
6.Dispoziţii finale 

 
12. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui.  

 
 



                                                                         

                                                                                                        
                                                               Anexa nr.6 

                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                             nr.  5/4   din  21 decembrie 2017 

 
 

REGULAMENT 
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către  

Casa raională cultură Străşeni 
 

I. Dispoziţii generale 
    1. Prezentul Regulament este elaborat  în temeiul Legii culturii nr. 413 din 27 
mai 1999 și prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţilor bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014. 
    2. În conformitate cu Legea nominalizată art. 43 alin. (2)  Casa raională cultură 
Străşeni 
prestează servicii contra plată la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
   3. Prezentul Regulament  stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor 
colectate de către Casa raională cultură Străşeni obţinute din prestarea serviciilor 
contra plată, precum și Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra plată de 
către instituție.  

II. Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra plată 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor Unitatea 
de măsură 

Baza de 
calculare a 
tarifelor 

1. Darea în locaţiune a patrimoniului public m2/lună Conform 
cuantumului 
stabilit de legea 
bugetară anuală, 
Regulamentului 
cu privire la 
modul 
de dare în 
locaţiune a 
activelor 
neutilizate 

 
        Chiria se stabileşte calculat conform legii bugetului de stat pe anul respectiv 
  
  



                                                                         

  4. Instituţiile bugetare se scutesc de plata pentru folosirea încăperilor nelocuibile 
ale instituţiilor finanţate de la acelaşi buget. 
 

III. Gestionarea veniturilor colectate  din prestarea serviciilor cu plată 
    5. Veniturile obţinute din prestarea serviciilor contra plată se depun la 
contabilitatea instituției care urmează să le depună la contul de venituri colectate 
sau sunt virați direct în contul de venituri. Gestionarea veniturilor se efectuează în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.    
 
IV. Utilizarea veniturilor colectate 
    6. Utilizarea veniturilor obţinute din prestarea serviciilor contra plata se face 
conform devizului de cheltuieli. Sumele acumulate din veniturile obţinute sunt 
utilizate  la salarizarea  2 unități de personal – costumer și pictor, achiziţionarea 
echipamentului tehnic, mărfurilor de gospodărie precum şi altor mărfuri de 
birotică, asigurarea desfăşurării activităţilor culturale, acordarea premiilor băneşti 
salariaţilor şi ajutoarelor materiale şi achitarea altor servicii. 
     7. Cheltuielile  de la veniturile colectate se vor efectua cu coordonarea în 
prealabil a preşedintelui raionului. 

 
V. Dispoziţii finale 
     8. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui. 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  



                                                                         

              



                                                                         
                                                                        

                                                                                              Anexa nr.7 

                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                                  nr. 5/4    din  21 decembrie 2017 

 
REGULAMENT 

privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate 
de către Gimnaziul „M. Viteazul”, or. Străşeni 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 
1. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Gimnaziul 
„M. Viteazul”, or. Străşeni  stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de 
către gimnaziu. 
2.  Gimnaziul prestează servicii contra plată pentru alimentaţia elevilor clasa 5-9. 

 
 Nomenclatorul  serviciilor contra plată 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Baza de calculare a tarifelor 

1. Alimentația elevilor 
clasa 5-9 

Numărul de copii În funcţie de preţul real 

 
II. Formarea şi utilizarea veniturilor  

colectate 
    3. Veniturile se colectează în urma încasării pe contul trezorerial al Instituției a plăţilor 
obţinute din prestarea serviciilor de alimentaţie a elevilor clasa 5-9 contra plată şi se utilizează 
pentru procurarea produselor alimentare. 

4. Cheltuielile  de la veniturile colectate se vor efectua cu coordonarea în prealabil a 
preşedintelui raionului. 

 
III. Dispoziţii finale 

    5. Mijloacele financiare provenite din prestarea serviciilor  contra plată nu pot fi utilizate în 
alte scopuri decît cele prevăzute în pct. 3  la prezentul Regulament. Soldul neutilizat la finele 
anului rămîn disponibil pentru utilizare în anul următor. 
    6. Planificarea şi utilizarea veniturilor colectate de gimnaziu se efectuează în modul stabilit de 
Ministerul Finanţelor. 
    7. Responsabilitatea privind respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în 
sarcina conducătorului gimnaziului. 
   8.  Gimnaziul “M. Viteazul” or. Străşeni prezintă Direcţiei finanţe rapoarte privind executarea 
veniturilor potrivit formularelor şi în termenele stabilite de Direcţia finanţe. 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
                                                              



                                          
                                                             

                                                                                         Anexa nr. 8 

                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 
                                                                                     nr. 5/4    din  21 decembrie 2017 

 
I. Dispoziţii generale 

 
1.  Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către L.T. “I. 
Inculeţ” s. Vorniceni (în continuare – Regulament) stabileşte modul de formare şi utilizare a 
veniturilor colectate de către L.T. “I. Inculeţ” (în continuare – Instituție publică) obţinute din 
darea în locaţiune a spaţiului din liceu contra plată. 
 

  
Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra plată 

  de  L.T.”I. Inculeţ” s. Vorniceni 
Nr. crt. Denumirea serviciilor Unitatea de 

măsură 
Baza de calculare a 

tarifelor 
1. Darea în locaţiune a patrimoniului public m2/lună Conform cuantumului 

stabilit de legea bugetară 
anuală 

 
 

REGULAMENT 
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate 

de către L.T.”I. Inculeţ” s. Vorniceni 
 

II. Formarea şi utilizarea veniturilor  
colectate 

    2. Veniturile se colectează în urma încasării pe contul trezorerial al Instituției a plăţilor 
obţinute din darea în locaţiune a patrimoniului public. 
    3. Veniturile colectate se utilizează pentru  acoperirea cheltuielilor aferente procurării 
materialelor de gospodărie. 
    4. Plata pentru locaţiunea patrimoniului public se indică în contractul de locaţiune. Cuantumul 
plăţilor pentru chirie se calculează conform cuantumului stabilit de legea bugetară anuală. 
     5. Cheltuielile  de la veniturile colectate se vor efectua cu coordonarea în prealabil a 
preşedintelui raionului. 
 

III. Dispoziţii finale 
    5. Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării plăţilor şi tarifelor, precum şi respectarea 
prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina conducătorului Institutului. 

                                                                            



                                                                         
                                                                                                          

                                                                                        Anexa nr.9 
                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                                     nr.  5/4   din  21 decembrie 2017 
 

REGULAMENT 
privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate 

de către Centrul de zi pentru copii din familii socialmente vulnerabile 
“Bunvolentia” s. Cojuşna 

 
I. Dispoziţii generale 

 
      1. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Centrul 
de zi pentru copii din familii socialmente vulnerabile “Bunvolentia” s. Cojuşna stabileşte modul 
de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Centrul de zi pentru copii din familii 
socialmente vulnerabile. 
      2.  Centrul prestează servicii privind: 
    a) facilitate unei dezvoltări armonioase a copilului; 
    b) accesibilitatea la servicii de calitate. 
        3.  Procedura de acordare a serviciilor de către Centru se stabileşte conform Regulamentului  
de organizare şi funcţionare a Centrului. 
 

II. Formarea şi utilizarea veniturilor colectate 
 

     4. Veniturile se colectează în urma încasării pe contul trezorerial al Centrului a plăţilor 
obţinute din următoarele surse: 
- donaţii voluntare de la Fundaţia elveţiană “HELP FOR CHILDREN IN NEED”; 
- donaţii voluntare de la Fondul de binefacere “Ora internaţională”; 
- donaţii voluntare de la “Pro Umanitas”. 
       5. Veniturile colectate se utilizează pentru: 
- acoperirea parţială a cheltuielilor de personal; 
- acoperirea cheltuielilor pentru servicii comunale, informaţionale şi telecomunicaţii; 
- acoperirea cheltuielilor pentru procurarea produselor alimentare şi medicamentelor; 
- acoperirea cheltuielilor pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc; 
- alte cheltuieli curente. 

      6. Cheltuielile  de la veniturile colectate se vor efectua cu coordonarea în prealabil a 
preşedintelui raionului. 

 
III. Dispoziţii generale 

 
     7. Mijloacele financiare provenite din donaţii au destinaţie special şi nu pot fi utilizate în alte 
scopuri decît cele prevăzute în pct. 5  la prezentul Regulament. Soldul neutilizat la finele anului 
rămîn disponibil pentru utilizare în anul următor. 
    8. Planificarea şi utilizarea veniturilor colectate de Centru se efectuează în modul stabilit de 
Ministerul Finanţelor. 
    9. Responsabilitatea privind respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în 
sarcina conducătorului Centrului 
   10.  Centrul de zi pentru copii “Bunvolentia” prezintă Direcţiei finanţe rapoarte privind 
executarea veniturilor potrivit formularelor şi în termenele stabilite de Direcţia finanţe. 
 

 


	REGULAMENTUL 

